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Českomoravské jednoty neslyšících

Pavlíny Spilkové

Vážení přátelé,

Dobrý den všem,

když jsme my, „otcové zakladatelé“ v roce 1998 zakládali Českomoravskou
jednotu neslyšících (ČMJN) doslova na koleně, měli jsme vizi a představu,
co my chceme a kam chceme dojít v tomto prosazování a hájení potřeb
a zájmů osob se sluchovým postižením (SP), zvláště neslyšících.

je mi potěšením napsat něco krátce o nás a o tom, co jsme všechno stihli
udělat v roce 2013. V tomto roce se odehrálo mnoho událostí, které byly
pro neslyšící výjimečné.

Měli jsme vizi, že my sami, neslyšící, víme nejlépe, co potřebujeme, co
je pro nás přínosem, jak se máme a chceme zapojit do společnosti jako
plnoprávní občané této republiky, nikoliv většinovou společností trpění
„chudáci „ s prosíkem. Nechtěli jsme, aby za nás, občany se SP, rozhodovali
na ústředí v Praze, kde by „jednoocí mezi slepými“ rozhodovali bez
znalostí a potřeb osob se SP v regionech a ve svůj prospěch a provoz se
rozpouštěly finanční prostředky.
Jednotlivé organizace ČMJN jsou plně svéprávné, samostatné - řízené
samotnými SP funkcionáři (kromě APPN).
Po 15 letech fungování ČMJN, při tomto krátkém zhodnocení roku
2013 mohu potvrdit, že vize nás zakladatelů byla správná a nemá ČMJN
v zpřístupňování SP osob, zvláště neslyšících mezi organizacemi pro SP
v České republice konkurenci.
Unie neslyšících Brno získala dotaci z EU, ze které vytvořila pracovní místa
pro neslyšící a nedoslýchavé uchazeče. Na Evropské finance dosáhla i APPN
a též na dotace z Prahy v rámci EU projektu dosáhly i nové organizace
Jablíčko, 365 o.s.
Unie neslyšících Brno se přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor,
do nových prostor se také stěhoval Spolek neslyšících Břeclav.
V České republice jsou 4 specializované kavárny neslyšících, s neslyšícími
zaměstnanci, orientované na veřejnost, se živnostenskými listy. Ty jsou
rovnoměrně umístěné po dvou v Čechách a na Moravě. Jsou to v Plzni
„Kavárna Pierot“ Plzeňské unie neslyšících, v Praze 8 je „Tichá kavárna“
od APPN, v Olomouci je „IT kavárna“ v Multifunkčním vzdělávacím centru
Oblastní unie neslyšících a v říjnu 2013 byla nově otevřena „Kavárna
u Žambocha“ Unie neslyšících Brno.
Unie neslyšících Brno je největším poskytovatelem kompenzačních
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením.
Od počátku roku 2013 již není - po dohodě - členem Jihlavská unie
neslyšících, která na Vysočině se odhlásila z poskytování akreditovaných
soc. služeb pro osoby se SP a funguje pouze na klubové, spolkové úrovni.
Koncem roku 2013 se na zasedání ČMJN rozhodlo o vystoupení organizace
ČMJN z ASNEP, s tím, že jednotlivé členské organizace, dle svého zvážení,
samostatně vstoupí do ASNEP s tím, aby se zvýšila hlasovací váha, vedoucí
k lepšímu fungování ASNEP.
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Například se naší obecně prospěšné společnosti 365 podařilo rozšířit
a po celý rok provozovat internetové zpravodajství ve znakovém jazyce
Zprávy pro neslyšící, díky nimž se mohou návštěvníci dozvědět novinky
a zajímavosti ze světa neslyšících, podobně jako ze Zpráv v českém
znakovém jazyce v České televizi. Internet je pro neslyšící v současné době
nejdůležitějším zdrojem komunikace, a to nejen s přáteli, ale i s okolním
světem. Díky internetu jsme mohli také fandit našim neslyšícím sportovcům,
kteří jeli na deaflympiádu do Bulharska – a náš tým byl dokonce úspěšný.
Přestože existuje mnoho organizací pro neslyšící, i letos všechny zvládly
překonat nejrůznější krize, uskutečnily plánované akce a dokázaly táhnout
za jeden provaz. Společně nadále informujeme svět o našich potřebách
a o naší kultuře a jazyce, například v březnu 2013 se u nás poprvé konala
velkolepá akce v Tiché kavárně „Znakuji, tedy jsem“, oslavující znakový
jazyk u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka. Byla výjimečná
tím, že se konala v zimě, večer a navíc venku, takže pro diváky byla
připravena krásná podívaná v podobě bohatého programu plného světel,
např. ohňová show, laserová show. Je důležité, aby si slyšící lidé uvědomili,
že pro nás, neslyšící, je důležité světlo, když ze všeho nejvíce využíváme
zrak.
Organizace Jablíčko dětem zase myslela na děti a udělala pro ně spoustu
akcí, což ocenilo mnoho pražských i mimopražských rodičů.
V září 2013 jsme se opět zúčastnili akce, kterou v rámci Mezinárodního dne
neslyšících pořádá ASNEP, a to třetí sobotu v Praze na Andělu. Letos jsme
si opět zapsali rekord - nejdelší lano spojené pomocí tyrkysových šátků.
Měla jsem tu čest zúčastnit se několikrát schůze ČMJN a vždy mě těšilo,
že každá organizace je svým způsobem aktivní. Neboť vím, že pro
neslyšící je velmi důležité, aby měli ve velkých městech, jako je Praha,
Plzeň, Břeclav, Brno, Olomouc a jiné, poblíž nějaké místo, kam se mohou
se svými problémy obrátit, i když funguje celorepublikové spojení přes
webkameru. Ale určitě existují jisté věci, které je třeba řešit osobně, takže
je dobře, že každá organizace dělá svou práci naplno – ať už jsou cílovou
skupinou neslyšící děti, důchodci nebo všechny věkové skupiny.
Věřím, že i následující rok 2014 bude pro většinu organizací stejně úspěšný
jako ten předchozí, i když mnohé z nich prošly změnami spojenými
s transformacemi z občanského sdružení na jiné formy. Je důležité,
abychom se i nadále vzájemně podporovali a pomáhali si, neboť patříme
všichni ke stejné menšině. Je to pro nás velká motivace – musíme být stále
spolu a společně čelit novým věcem.

Tento krátký výčet pochopitelně neobsahuje celé spektrum směrování
činností a aktivit členských organizací Českomoravské jednoty neslyšících.
Dovolte, závěrem, mi poděkovat všem v ČMJN, kteří s úsilím a entuziasmem
pokračují v nastoupené cestě ČMJN.

Přeji mnoho optimismu a co nejméně překážek a zdravím Vás všechny
z Prahy.

Ota Panský

Pavlína Spilková
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DĚTEM

Českomoravská jednota neslyšících sdružuje nezávislé organizace, které mají vlastní právní subjektivitu. Nejvyšším
orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je valná hromada, kterou tvoří delegovaní zástupci jednotlivých sdružení
v čele s předsedou.

Výkonným orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je
výbor, jehož členy jsou předsedové jednotlivých organizací a další

Hospodaření Českomoravské jednoty neslyšících kontroluje
revizní komise.

zvolení zástupci.

Členové výBoru
Českomoravské
jednoty neslyšících
Mgr.Ota Panský
Jaroslava Říhová

Členové
revizní
komise

předseda
1. místopředsedkyně

Svatopluk Žamboch

člen

Jana Kadlčková

člen

Jana Lapčáková

člen

Mgr. Marie Horáková

člen

Ludmila Hvězdová

předseda

Pavel Říha

člen

Bc.Martin Chupík

člen
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unie neslyšících
brno, o.s.
Unie neslyšících Brno, o.s. je členem Českomoravské
jednoty neslyšících, je občanským sdružením podle
zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů v platném
znění. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující
členy na základě společného zájmu. Cílem je obhajoba
práv, potřeb a zájmu sluchově postižených občanů
České republiky.
Název organizace:

Unie neslyšících Brno, o.s.

Sídlo organizace:

Palackého třída 114, Brno 612 00

Organizační forma:

občanské sdružení

IČO:

65761201

Statutární zástupce:
Kontaktní osoby:

Svatopluk Žamboch
Alena Kratochvílová, Ivan Poláček

Číslo účtu:

1354105349/0800 u ČS

Tel., fax:

541245321

Mobil:

725605216

E–mail:
www.unieneslysicichbrno.cz

UNB – Pobytová akce

unb@cmjn.cz
www.unieneslysicichbrno.cz

Provozní doba:
Pondělí, úterý, středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 20:00

Pátek

9:00 – 15:00

Složení výBoru
UNB – Soutěžní hry pro slyšící a neslyšící děti
Svatopluk Žamboch
Jana Poláčková
Ludmila Hvězdová

předseda výboru
místopředsedkyně výboru
členka výboru,
předsedkyně revizní komise

Petra Lištvanová
Ivan Poláček
MgA. Daniela Hyklová
Peter Lištvan

členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je Unie
neslyšících Brno, o.s. zaregistrovaná na služby: tlumočnické služby
a odborné sociální poradenství.

UNB – Volejbalové družstvo
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unie neslyšících
brno, o.s.
tlumoČnické služby
 Poslání – Poskytovat osobám se sluchovým postižením
tlumočnické služby, zprostředkovat jim informace, a tím
odstraňovat komunikační bariéry.
 Co nabízíme:
1) tlumočení do českého znakového jazyka;
2) tlumočení do znakované češtiny;
3) artikulační forma tlumočení;
4) tlumočení na principu totální komunikace (mix),
5) on-line

tlumočení

prostřednictvím

Telekomunikačního

UNB – Tlumočení písní do znakového jazyka

centra pro neslyšící (www.tkcn.cz)
Tlumočnické služby jsou poskytovány ambulantní a terénní
formou.
–

Terénní

forma

služby

– Tlumočnické služby jsou

poskytovány například na úřadech, ve zdravotnických zařízeních,
při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních
a osobních záležitostech atd.
Terénní tlumočnické služby poskytujeme v Brně a okolí.
– Ambulantní forma služby – Při této formě služby, která
je poskytovaná v prostorách organizace, nabízíme telefonické
vyřízení osobních záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů,

UNB – Výroba vánočních věnců

přetlumočení tištěných textů, apod.
 Pracovní tým:
 Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením (neslyšící,

Ivan Poláček

nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

tlumočník znakového jazyka
Mgr. et Bc. Lenka Doušová

 Cena služby – ZDARMA – pro osoby se sluchovým postižením,

Mgr. Jitka Hořanská

které jsou občany ČR a mají s Unií neslyšících Brno, o.s. uzavřenou
„Smlouvu o poskytnutí tlumočnické služby“.
 Kapacita služby – ambulantní: počet klientů max. denně 7

vedoucí organizace
sociální pracovník
sociální pracovník
tlumočník znakového jazyka

Mgr. et BcA. Radka Kulichová

tlumočník znakového jazyka

Drahuše Szymusiková

tlumočník znakového jazyka

Bc. Michala Wu

tlumočník znakového jazyka

– terénní: počet klientů max. denně 4

videotlumočník
Libuše Čabová

textový operátor

Soňa Hejnová

textový operátor
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unie neslyšících
brno, o.s.
OdbornÉ sociální
poradenství

Formy práce s uživatelem: rodinné a individuální poradenství,
systemická rodinná terapie, příležitostně i terénní poradenství
a poskytnutí služby přímo v domácím prostředí, písemný kontakt.
– Orientace v sociálních systémech – Poskytujeme odborné

 Poslání – Posláním služby odborné sociální poradenství je
poskytnout rady, informace, pomoc a podporu osobám se
sluchovým postižením všech věkových kategorií, aby mohli
vést život obdobný jako lidé bez postižení sluchu. Uživatelům
se sluchovým postižením pomáháme překonávat informační
a komunikační bariéru a snažíme se maximálně podporovat
jejich integraci do společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života.

– Poradna kompenzačních a komunikačních pomůcek
– Poskytujeme informace o přehledu pomůcek, o využití
a používání pomůcek, možnosti jejich zakoupení, informace
o získání příspěvku na pomůcky. Uživateli doporučíme vhodnou
kompenzační pomůcku s ohledem na jeho aktuální stav vnímání
zvuku a mluvené řeči. Současně nabízíme možnost si pomůcky
vyzkoušet či zapůjčit pro domácí užívání.
– Poradna pro nedoslýchavé – Poradna pro nedoslýchavé je
zaměřena především pro uživatele sluchadel. Poskytujeme rady,
informace a pomoc v případech, kdy uživatel potřebuje poradit
jak získat sluchadlo nebo má rozbité sluchadlo, potřebuje vyčistit
sluchadlo, pořídit baterie, sluchadlo píská, má problémy s ušní
tvarovkou, tvrdou hadičkou…apod.
Psychologické

poradenství

za

účasti

tlumočníka

znakového jazyka – V psychologickém poradenství zajišťujeme
odborné psychoterapeutické poradenské služby pro neslyšící
v rámci poradny s názvem „Rodinné a individuální poradenství“.

UNB – Výtvarná dílna
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ZTP, pomoc při jednání s úřady, při hledání zaměstnání, studia,
bydlení, ubytování apod., pomoc při vyplňování různých formulářů,
sestavení různých podání, pomoc při kontaktu se slyšícími osobami,
možnost telefonického vyřízení, zprostředkování kontaktů na
organizace ad.
Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní formou.
 Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením (neslyšící,

 Co nabízíme:

–

sociální poradenství v oblastech příspěvků na pomůcky, průkazek

nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.
 Cena služby – ZDARMA
 Kapacita služby – 2000 osob max. ročně
 Pracovní tým:
Ivan Poláček

vedoucí organizace
poradna kompenzačních pomůcek

Mgr. Jitka Hořanská

sociální pracovník
poradna kompenzačních pomůcek

Leoš Prušvic

poradna pro nedoslýchavé

Alena Kratochvílová

poradna kompenzačních pomůcek

Lubomír Hykl

vzdělávací činnost
poradna kompenzačních pomůcek

PaedDr. Karla Hrabčíková

rodinné a individuální poradenství

Jan Plovajko

lektor znakového jazyka

UNB – Předvádění kompenzačních pomůcek

unie neslyšících
brno, o.s.
Další Činnosti

DĚkujeme za podporu

– kurzy znakového jazyka pro veřejnost (akreditace MŠMT č. j.
6507/10-24/206)

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu zdravotnictví,
Ministerstvu kultury, Magistrátu města Brna, Jihomoravskému

– kurzy pro pracovníky v soc. službách (akreditace MPSV č.j.

kraji, Městské části Brno-Královo Pole, MČ Brno – Slatina, MČ Brno

2011/1430-PC/SP)

– sever, MČ Brno – střed. Sponzorům: BACHL, s.r.o., VEMA, a.s.

– kurzy českého znakového jazyka na 4 CD,
– provoz Telekomunikačního centra pro neslyšící (www.tkcn.cz),
– přednášky, semináře,
– vzdělávací kurzy pro osoby se sluchovým postižením,
– setkávání pro rodiče s dětmi,
– kulturní, sportovní, pobytové a další akce naší organizace.

Činnost v roce 2013
V roce 2013 bylo pro sluchově postižené osoby dle statistiky
zajištěno:


Tlumočení do znakového jazyka:

Terénní
Ambulantní

1691
308
UNB – Výstava kompenzačních pomůcek



Odborné sociální poradenství: 727



Aktivizační činnosti: 1 194



Kurzy znakového jazyka: 63



V průběhu roku se konalo:

– 38 vzdělávacích akcí – přednášky se sociální či zdravotní
tematikou, tvořivé dílny, akce pro děti apod.
– Pravidelné kurzy znakového jazyka, počítačové kurzy apod.
– Den otevřených dveří
– Výstava kompenzačních a komunikačních pomůcek pro neslyšící
a nedoslýchavé
– Semináře pro pracovníky v sociálních službách
– 1 pobytová akce, turistické výlety, kulturní a sportovní akce

UNB – Přednáška pro seniory o kompenzačních pomůckách
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Oblastní unie
neslyšících
olomouc
Oblastní unie neslyšících Olomouc je občanské sdružení
založené za účelem naplňování poslání:
– obhajoba práv, potřeb a zájmů osob se sluchovým postižením,
zejména

neslyšících

občanů

České

republiky;

(dále

jen

neslyšících);
– účast na sociální rehabilitaci a integraci neslyšících osob,
organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních aj.
aktivit, sloužících zájmům neslyšících osob;
– poskytování

všech

služeb

neslyšícím

A které konkrétní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
to jsou?

osobám,

aby

bylo

dosahováno v maximální možné míře rovnocennosti neslyšících
občanů s ostatní veřejností;
– iniciace a posuzování legislativních aktů dotýkajících se
neslyšících osob.
K naplňování cílů slouží sdružení činnosti, které lze rozdělit do
okruhů:
 Sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb.:
vykonávají zaměstnanci úseku soc. služeb. K této činnosti přijalo
sdružení veřejný závazek.
 Další související služby: vykonávají zaměstnanci jednotlivých
úseků: kurzy znakového jazyka akreditované MŠMT, provoz
internetové kavárny, výpůjčky místností pro jiné organizace

Výběr a skladba registrovaných služeb vychází z individuálních
potřeb osob se sluchovým postižením tak, aby pokrývala celé
spektrum životních situací, které u této nehomogenní cílové
skupiny reálně existují.
– tlumočnická služba;
– telefonická krizová pomoc;
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením;
– sociální rehabilitace;
– odborné sociální poradenství.
Cílovou skupinou pro poskytované služby jsou osoby se
sluchovým postižením od 7 – nad 80 let.
Jedná se o služby sociální prevence, nikoliv služby sociální péče,
neboť osoby neslyšící nemají z důvodu sluchového postižení nárok
na příspěvek na péči.
Služby sociální prevence i služba odborného sociálního
poradenství jsou pro klienta bezplatné.

poskytující vzdělávání. Tyto související služby významnou měrou
přispívají k sociální integraci osob se sluchovým postižením do
majoritní společnosti, a to k integraci ve smyslu koadaptace.
 Spolková činnost: vychází z aktivit členské základny, je vyvíjena
členy v zájmových klubech. Pro své aktivity v případě potřeby mohou
členové nebo skupiny členů čerpat sociální služby dle zákona 108/2006
Sb., které jsou OUN Olomouc registrované. Sociální služby jsou
členům poskytovány za stejných podmínek jako ostatním žadatelům
ze stanovené cílové skupiny, tzn. fakt příslušnosti k poskytovateli není

Pracovníci úseku
služeb
Mgr. Ota Panský

vedoucí organizace
Mgr. Svatava Panská
Bc. Jana Menšová

pracovník v sociálních službách,

Pavel Pastrnek

pracovník v sociálních službách

tlumočník

Přiblížíme si zde jeden z pilířů, na kterém OUN Olomouc stojí.
činnosti:

obsluha internetové kavárny,

– poskytování registrovaných služeb dle zákona 108/2006 Sb.;
– tvorba příspěvků pro měsíčník INFO OUN Olomouc;
– spolupráce při tvorbě a vydávání výroční zprávy OUN Olomouc
a ČMJN;
– konzultace k iniciaci a posuzování legislativních aktů dotýkajících
se neslyšících osob;
– prodej spotřebního materiálu do sluchadel.
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sociální pracovník, tlumočník,
lektor znakového jazyka

pro poskytování služeb relevantní.

Úsek sociálních služeb OUN Olomouc zabezpečuje tyto

sociální pracovník

správce PC sítě
Bc. Petr Šafránek
Pavel Pastrnek

projektový a personální manager
obsluha internetové kavárny
obsluha internetové kavárny

Bc. Martin Chupík

administrace, majetková správa,
lektor znakového jazyka

Emilie Pazderová

úklid

Oblastní unie
neslyšících
olomouc
 Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením
je poskytována jako terénní i ambulantní služba osobám neslyšícím, tzn.
těm osobám s těžkým sluchovým postižením, kterým rozsah a charakter

Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Uživatel služby má právo si vybrat tlumočníka.

sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené
řeči sluchem. Základní činnosti (a, b) OUN zajišťuje při poskytování

 Telefonická krizová a SMS pomoc

tlumočnických služeb v rozsahu těchto úkonů:

je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

a) tlumočení pro sluchově postižené dle platného Zákona ;

se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Základní činnosti (a, b) OUN zajišťuje při poskytování telefonické

obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc

při

komunikaci

vedoucí

k

uplatňování

práv

krizové pomoci v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc: krizová práce s osobou spočívající

a oprávněných zájmů;

v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence;
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

Časová dostupnost služby:

obstarávání osobních záležitostí:
terénní dle objednání:

pondělí – pátek

8 – 18 hod.

1. pomoc

při

komunikaci

vedoucí

k

uplatňování

práv

a oprávněných zájmů;
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Zásadou

při

poskytování

služby

je

respektování

volby

komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně

Službu je možné využít pro neodkladné řešení problému

vybrat a zvolit z těchto komunikačních systémů:

v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné

– český znakový jazyk;

životní situaci, kterou osoba z důvodu komunikační bariéry není

– komunikační systémy vycházející z českého jazyka:

schopna sama řešit.

– znakovaná čeština;
– prstová abeceda;

Časová dostupnost – nepřetržitě 24 hodin denně.

– vizualizace mluvené češtiny;
– písemný záznam mluvené řeči.

Zásadou při poskytování služby je rychlé zprostředkování
pomoci při ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné situaci,
kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést ke zhoršení
situace dotyčné osoby. Patří sem i objednání tlumočnické služby,
pokud taková potřeba vznikne k neodkladnému řešení problému
v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné
životní situaci.
Služba nenahrazuje jiné formy pomoci.
 Sociálně aktivizační služba pro osoby se sluchovým
postižením
slouží osobám z cílové skupiny ohroženým sociálním vyloučením.
Základní činnosti (a, b, c) při poskytování služeb zajišťuje OUN
v rozsahu těchto úkonů:

OUN – Mikuláš v OUN
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Oblastní unie
neslyšících
olomouc
a) zprostředkování

kontaktu

se

společenským

prostředím:

zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity;

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:
při

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid,
drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;

začleňování osob;

1. pomoc

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti

komunikaci

4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním
i venkovním prostoru;

vedoucí

k

uplatňování

práv

a oprávněných zájmů;

5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například
vlastnoručního podpisu;

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Služba je poskytována v případě, že osoba ve svém volném čase

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

má zájem se něco nového naučit, dozvědět. Služba je zaměřena na

k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět;

celkový rozvoj osobnosti prostřednictvím vzdělávacích, zájmových

2. nácvik schopností využívat dopravní prostředky;

a volnočasových aktivit a socioterapeutických činností, a to jak

3. nácvik chování v různých společenských situacích;

skupinových, tak individuálních.

4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu
a práce s informacemi;

Časová dostupnost služby:

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

ambulantní:

dovedností a schopností;

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních
Po, stř.

8 – 12, 13 – 17 hod.

út., čt.

8 – 12, 13 – 16 hod.

pá

dle naléhavosti a objednání

		 a předem zveřejněné termíny akcí.
Zásadou

při

poskytování

služby

je

respektování

volby

komunikačního systému.
Charakteristickými znaky služby je dobrovolná účast klienta,
orientace do volného času klienta, tvorba a nabídka aktivit vychází
z potřeb a zájmů klienta.
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Služba má preventivně terapeutický charakter.
 Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek;
2. informační servis a zprostředkování služeb.
Služba je poskytována v případě, že osoba s těžkým sluchovým
postižením potřebuje zvýšit svou samostatnost a soběstačnost při
vyrovnávání se s nároky, které na ni klade každodenní život.
Sociální rehabilitace může být i navazující službou na tlumočnickou
službu nebo odborné soc.poradenství, uplatňuje postupy praktického
nácviku a rozvoje alternativního využití schopností osoby. Služba
používá metody práce individuální i skupinové.
Časová dostupnost služby:

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících
Po, stř.

8 – 12, 13 – 17 hod.

a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,

út., čt.

8 – 12, 13 – 16 hod.

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný

pá

život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím

a předem zveřejněné termíny akcí.

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob,

ambulantní:

dle naléhavosti a objednání

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.
Základní činnosti (a, b, c, d) při poskytování sociální rehabilitace
OUN zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

Zásadou

při

poskytování

služby

je

respektování

Využití služby je pro klienta dobrovolné, vychází z jeho
individuálních potřeb a jeho zájmu svou situaci řešit.
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volby

komunikačního systému.

Oblastní unie
neslyšících
olomouc
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Služba má terapeuticko preventivní charakter.
 Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým
postižením
Posláním služby je předcházet sociálnímu vyloučení osob se
sluchovým postižením. Sociální služba zprostředkovává kontakt se
společenským prostředím, přináší uživatelům individuální podporu
při obhajobě práv a obstarávání osobních záležitostí. V obtížných
životních situacích nabízí sociálně terapeutickou podporu. Odborné
poradenství uživatelům pomáhá zejména v přístupu a při zpracování
informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života.
OUN Olomouc poskytuje odborné poradenství v oblastech
orientace v sociálních systémech, vzdělávání, psychologie, práva

OUN – Letní tábor pro děti a mládež konaný ve Velkých Losinách

a v oblastech kompenzace ztráty sluchu a zprostředkovává případné
navazující služby.
Časová dostupnost služby:
ambulantní:

Po, stř.

8 – 12, 13 – 17 hod.

út., čt.

8 – 12, 13 – 16 hod.

pá
Zásadou

při

poskytování

dle naléhavosti a objednání
služby

je

respektování

volby

komunikačního systému.
Rovněž tak je respektována volba způsobu řešení nepříznivé
situace. Rozhodnutí pro volbu způsobu řešení činí vždy uživatel na
základě spolupráce se soc. pracovníkem.
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového

OUN – Pravidelná cvičení v OUN

postižení a jeho důsledků.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Výbor OUN:

Název:

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Předseda:

Sídlo:

Jungmannova 25, 772 00 Olomouc

Místopředseda:

Pastrnek Pavel

Členové:

Látalová Lenka

Telefon:
Mobil:
Internet:
E-mail:
Kontaktní osoby:
Předseda:

585 225 597

Mgr. Panský Ota

774 585 225, 777 959 722, 777 854 328-SMS

Zápalka Stanislav

www.ounol.cz

Kučera Petr

ounol@ounol.cz

Revizní komise:

Pochop Petr

Jana Menšová, Svatava Panská

Quittová Jana

Panský Ota

Kozák Vladimír

11

PlzeŇská unie
neslyšících
Plzeňská unie neslyšících – člen Českomoravské jednoty
neslyšících,

je

občanským

sdružením

podle

Pomoc při orientování se v právních věcech a povinnostech, pomoc

zákona

při vyplňování formulářů, sestavování podání, jednání s institucemi,

č. 83/90 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Je

konzultace s právníky apod. Je velmi obtížné postihnout celou

sdružením pro sluchově postižené, založené na společných

problematiku sociální pomoci ve všech jejich aspektech sluchově

zkušenostech, historii a přání pomoci.

postižených osob.

Plzeňská unie neslyšících vznikla roku 1998 na základě sdružení

 Tlumočnické služby – poskytujeme a zprostředkováváme

jednotlivých členů. PUN je tedy občanským sdružením, jehož

tlumočení:

posláním je odstraňování komunikačních bariér mezi světem

– do znakové řeči

slyšících a neslyšících. Svým působením a činnostmi se tak snaží

– artikulační tlumočení

o přirozené navázání společné řeči ať ve společnosti jako celku,

na úřadech, soudech, ve zdravotnických zařízeních, bankách,

nebo v primární jednotce, kterou je rodina. Cílem PUN je pomoci

apod., zajišťujeme tlumočení i při běžných jednáních se slyšícím

sluchově postiženým i jejich okolí prožít plnohodnotný život.

okolím – kontakty se slyšící rodinou, s přáteli, na akcích pořádaných
pro širokou veřejnost apod. dle osobních potřeb klienta.

Údaje o organizaci

 Průvodcovské a předčitatelské služby – dle potřeb klienta
poskytujeme průvodce (sociální pracovník, tlumočník do znakové

Název organizace:
Organizační forma:
IČO:

Plzeňská unie neslyšících
Občanské sdružení
68782098

Adresa a místo poskytování služeb:

Plzeň

Část obce:

Plzeň

PSČ:
Tel., Fax:
Web:
E–mail:
Kontaktní osoba:

záležitostí, například na poště, při objednávání se u lékaře apod.
dále pak při prohlídce kulturních zařízení a na kulturních akcích
pořádaných pro širokou veřejnost. Dle potřeb klienta poskytujeme

Obec:
Ulice:

řeči), který zprostředkovává pomoc při vyřizování běžných

předčitatelské služby, jako například čtení denního tisku, soukromé
korespondence, zpráv od lékaře, soudních obsílek apod.

Palackého náměstí 3
301 00
377421124
www.pun.cz
posta@pun.cz
Jaroslava Říhová
Martina Zahálková

Číslo a datum registrace u MV:
Číslo účtu:

VS/1–1/37218/98–R, 2. 9. 1998
163288811/0300
u peněžního ústavu: ČSOB Plzeň

Podle § 33 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
poskytujeme:
 Odborné sociální poradenství – odborné sociální poradenství
(sociální a právní poradenství a poradenství ve zdravotní sféře).
Podávání informací a pomoci vedoucí k řešení nepříznivé sociální
situace, při jednání s úřady, institucemi, při hledání zaměstnání,
studia, bydlení, ubytování, při vyplňování formulářů, pomoc při
kontaktu se slyšícími, prosazování oprávněných práv a zájmu.

12

Výbor Plzeňské unie neslyšících

PlzeŇská unie
neslyšících
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením – realizujeme vzdělávací programy

personální zajištění

– například Kurzy znakového jazyka pro neslyšící i slyšící veřejnost,
Kurzy práce na PC a s internetem, Kurzy českého jazyka pro

Plzeňská unie neslyšících personální zajištění

neslyšící. Přednášky – např. se sociálně právní tématikou, zdravotní
tématikou. Poradenský servis o kompenzačních pomůckách.
Volnočasové aktivity – např. Klub ručních prací, pořádáme kulturní
akce – např. Maškarní ples, mikulášskou nadílku, Vánoční besídku,
dále pořádáme poznávací zájezdy. Sociálně terapeutická činnost
– pořádáme např. Zdravotní cvičení a reflexní masáže pro neslyšící,
zprostředkováváme kontakt s psychologem, pořádáme rekondiční

 Vedoucí poradny – zajištění chodu poradny, jak personální, tak
finanční. Získávání prostředků na chod poradny, tvorba projektů
a jejich následná realizace.
 Sociální pracovnice – zajištění chodu poradny, prvotní kontakt
s klientem, získání jeho důvěry, seznámení se s problémem klienta,
vyhodnocení problému, podání informací o možných řešeních,
realizace pomoci – tel. domluvení schůzky klienta např. na úřadě,

pobyty apod.

u lékaře, v bankách apod. Není–li to možné, osobní doprovod
a řešení problému na místě, je–li to nutné zajištění akreditovaného

Dále poskytujeme:
 psychické a pohybové rekondice, volnočasové aktivity a pod.;
 vzdělávací kurzy a přednášky – kurzy znakového jazyka, kurz
práce na PC a s internetem, kurzy práce s psacím strojem,
telefonem, osvětovou činnost a speciální poradny s individuálním

tlumočníka do znakové řeči, apod.
 Tlumočník do znakové řeči – seznámení se s problémem
klienta, tlumočení do znakové řeči, doprovod klienta a tlumočení
do znakové řeči v terénu, je–li potřeba i zajištění sociální pracovnice.
 Ekonomicko–administrativní pracovnice – administrativní

přístupem ke klientovi;

zajištění

 poradenský servis o kompenzačních pomůckách.

pomoci,

zpracovává

a

archivuje

doklady,

účtuje,

zpracovává a vyúčtovává projekty apod.
Plzeňská

unie

neslyšících

provozuje

chráněnou

dílnu

 Administrativní pracovník – příprava a tisk propagačních
a vzdělávacích materiálů.

Pierot Café.

 Hospodářská správa – drobné opravy, údržba a úklid.

www.pierotcafe.cz

Vedoucí
poradny

SLOŽENÍ VÝBORU
Říhová Jaroslava
Blasczyková Radka

předsedkyně
místopředsedkyně

Králová Kateřina

člen výboru

Tachovská Václava

člen výboru

Novotná Radka

člen výboru

Říhová Monika

člen výboru

Korynta Karel

člen výboru

Chalupa Jiří

revizor

Sociální
pracovnice

TlumoČník do
znakové ŘeČi

Ekonomicko–
administrativní
pracovnice

Administrativní
pracovník

HospodáŘský
pracovník
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Spolek
neslyšících
BŘECLAV, o.s.
Kontakt
Název organizace:

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

IČ:
Sídlo organizace:
Sociální služby:

26527073

Spolek neslyšících Břeclav poskytuje podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách tyto služby:
 tlumočnické služby;
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Kapustova 12, 690 06 Břeclav
17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav 6
(Dům školství – 2. patro)

TlumoČnické služby
Tlumočnické služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních

Tel./fax:

519 332 251

Mobil:

722 719 101

1. Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

snbreclav@seznam.cz

poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými

www.snbreclav.cz

především smyslovým postižením, které zamezuje běžné

E–mail:
Internetové stránky:

službách, § 56:

komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

Složení výboru

a/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

Jana Kadlčková

předseda a statutární zástupce

Libor Buchta

místopředseda

a při obstarávání osobních záležitostí.
Posláním je obhajoba práv, potřeb a zájmů lidí se sluchovým postižením

Pavla Buchtová

člen výboru

Marie Nováková

člen výboru

Ludmila Misařová

člen výboru

Emilie Snášelová

člen výboru

postižených s ostatní veřejností, pomoci jim zachovat přirozené

Zdeněk Snášel

člen výboru

sociální vazby, předcházet sociální, informační a komunikační izolaci.

pomocí zprostředkování tlumočníka znakového jazyka. Služby jsou
zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých uživatelů
s cílem zabezpečit v maximální možné míře rovnocennosti sluchově

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, které jim
brání v běžné komunikaci se slyšícími lidmi.
Formy poskytování sociálních služeb:
– ambulantní – v místě poskytování sociální služby
– terénní – v případě tlumočení v terénu
Jana Kadlčková

Libor Buchta

Pavla Buchtová

Klienty Tlumočnické služby jsou tyto skupiny uživatelů:
– neslyšící a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci
se slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu
– ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí
mluvení, odezírání a psaného projevu
Marie Nováková

Emilie Snášelová

Zdeněk Snášel

Provozní doba:
Ambulantní:
pondělí, středa, čtvrtek

9:00 – 12:00

Terénní:
pondělí – pátek

Ludmila Misařová
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8:00 – 12:00

Spolek
neslyšících
BŘECLAV, o.s.
Personální zabezpečení:
Jana Kadlčková

vedoucí organizace

Mgr. et Bc. Lenka Doušová

sociální pracovník

Noema Čapková

sociální pracovník

Jana Oslzlá

tlumočník znakového jazyka

Marcela Žáková

tlumočník znakového jazyka

Mgr. Ilona Gertnerová

supervizor
ostatní pracovníci
Neslyšící prezentují svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb
v Břeclavi

Sociálně aktivizaČní
služby pro seniory
a osoby se zdravotním
postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 66:
1. Sociálně

aktivizační

služby

jsou

ambulantní,

popřípadě

terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením.
2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b/ sociálně terapeutické činnosti,
c/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

Vánoční nadílka pro děti v SNB
Posláním je zprostředkování kontaktu sluchově postižených se
společenským prostředím, vytvářet takové podmínky, které pomohou
zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální izolaci
a obhajovat práva, potřeby a zájmy lidí se sluchovým postižením.
Cílovou skupinou jsou osoby s různým sluchovým postižením.
Formy poskytování sociálních služeb:
– ambulantní - v místě poskytování sociální služby
– terénní – mimo prostory poskytování sociální služby
Cíle:
– pomoc neslyšícím při vyřizování osobních záležitostí na úřadech,
u lékařů apod.,
– besedy, přednášky, společenské, kulturní a sportovní akce,
výtvarné hodiny a jiné aktivity dle předem připraveného měsíčního

Starosta města Břeclav v nových prostorách SNB

a celoročního plánu,
– informace o akcích a novinkách členům 1x měsíčně v Informačním
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Spolek
neslyšících
BŘECLAV, o.s.
bulletinu,
– poradenská služba o kompenzačních pomůckách, možnost
vyzkoušení některých pomůcek na ukázkovém panelu,
– zprostředkování oprav sluchadel,
– kurzy znakového jazyka,

Dle plánu Činností se
v roce 2013 uskuteČnily
tyto akce:

– propagace poskytovaných sociálních služeb.
Společenské akce a besedy

11x

Opravy sluchadel jsou zajištěny ve spolupráci se Svazem tělesně

Sportovní akce

4x

postižených, jejichž sídlo je v blízkosti vlakového i autobusového

Kulturně-vzdělávací výlety

3x

nádraží. O termínu opravy informujeme každý měsíc v Bulletinu

Vzdělávací a zdravotní přednášky

všechny klienty. V SNB prodáváme pouze baterie do sluchadel.

Kurzy znakového jazyka pro začátečníky

1x 50 hodin

Kurzy znakového jazyka pro pokročilé

1x 50 hodin

Provozní doba:
Ambulantní:
pondělí, středa
sobota

13:00 – 19:00
9:00 – 18:00

10x

Kurz práce na PC

20 hodin

Výtvarné hodiny

10x

Slovník cizích slov

13x

Volné besedy

12x

Terénní:
sobota

9:00 – 18:00

Personální zabezpečení:
Jana Kadlčková

vedoucí organizace

Noema Čapková

sociální pracovník

Mgr. et Bc. Lenka Doušová

sociální pracovník

Jana Oslzlá

tlumočník znakového jazyka

Marcela Žáková

tlumočník znakového jazyka

Mgr. Ilona Gertnerová

supervizor,
externí lektoři a ostatní pracovníci

DĚKUJEME ZA PODPORU
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
Ministerstvo kultury ČR, Město Břeclav
Ostatní sponzoři: Freebone s.r.o. (internetové služby zdarma),
SWEET FISH - Rybářské potřeby Břeclav, Rybářská prodejna U Kapra
a parmy Hodonín, MEDO-elektro Pilarčík Břeclav-Poštorná, Carp-B
plus s.r.o. Dubňany, Rybářské potřeby - Pekša Hodonín a ostatní
drobní dárci.

Den dětí v SNB
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Vítězové valentýnské soutěže v SNB

APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)
Údaje o organizaci
Název organizace:
Adresa:

APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící)
Staňkovská 378, 198 00 Praha 9

Provozní adresa:
Organizační forma:

Burešova 1151/12, Praha 8, 182 00
obecně prospěšná společnost
(od 4. 2. 2014), dříve občanské sdružení

IČO:

Zuzana Silovská

Marie Horáková

Karel Veselý

Olivie Jindrová

Ladislav Pupák

26611716

Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:

Zuzana Silovská
Mgr. Marie Horáková

Číslo účtu:

2426025001/5500
Raiffeisen Bank

Telefon:

222 519 835

SMS:

605 253 123

E-mail:

appn@appn.cz

Internetové stránky:

www.appn.cz

Poslání sdružení
APPN, o. p. s. – Agentura pro neslyšící zahájila svou činnost v roce
2006. Agentura vznikla jako reakce na neuspokojivý stav zaměstnanosti
neslyšících v

České republice. Hlavním cílem organizace je zlepšit

postavení neslyšících na trhu práce – především podpořit nezaměstnané
v hledání práce, nabídnout doplnění všech potřebných dovedností
(pořádání přednášek – Jak napsat životopis, Jak uspět při pracovním
pohovoru aj., pořádání jazykových a počítačových kurzů) a pomoci
s umístěním na volném trhu práce (pracovní asistence). Zároveň se
snažíme zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro neslyšící (právní
poradna, Online tlumočnická služba NONSTOP aj.) Naší předností je
neustálý rozvoj a týmová spolupráce. Přicházíme s novými nápady, které
se nebojíme realizovat.

Poskytované služby
 Sociální rehabilitace
• Dlouhodobé profesní poradenství – Podporované zaměstnávání
• Krátkodobé profesní poradenství
• Job kluby
• Intervence
 Odborné sociální poradenství
• Poradenství online
• Sociální poradenství
• Telefonické zprostředkování

Výkonný výbor
a revizní komise

• Právní poradenství
 Tlumočnické služby
• Online tlumočnická služba NONSTOP

Zuzana Silovská

statutární zástupce

Marie Horáková

členka výkonného výboru

 Ostatní služby

Ladislav Pupák

člen výkonného výboru

• Vzdělávací programy

Karel Veselý

člen výkonného výboru

• Mediace

Olivie Jindrová

členka revizní komise

• Veřejný internet
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APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)
Statistiky

V rámci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící by měly
být tablety umístěny tak, abychom jimi vybavili 76 okresních
a 6 pražských nemocnic. Tablety umožní komunikaci lékaře

 Online tlumočnická služba
V roce 2013 jsme tlumočili již pro 807 klientů (v roce 2012 jich
bylo 664). Prostřednictvím online tlumočnické služby se uskutečnilo
25 249 telefonátů.

V roce 2013 využívalo službu sociální rehabilitace 112 klientů.
Na otevřený trh práce se podařilo umístit 42 z nich.

2013

službu

odborného

sociálního

poradenství

a pracovněprávní vztahy.

Z našich projektů

Od června 2012 APPN uskutečňuje nový mezinárodní projekt
Deaf Support, který v budoucnu usnadní neslyšícím hledání práce

Výsledkem tohoto tříletého projektu bude první elektronický
katalog pracovních pozic pro neslyšící a česko-slovenská databáze
s evropskou burzou práce pro neslyšící.

zlepšení

komunikace

zaměstnavatele

neslyšících,

úřady

práce

samotné

bulletin o zaměstnávání neslyšících s názvem „Neslyším, pracuji!“
s

neslyšícími

ve

Adventních koncertů České televize pořádaných v roce 2012
bylo zakoupeno více než 100 tabletů, které na přelomu roku
2013 a 2014 začaly putovat do vybraných nemocnic. Zde budou
zprostředkovávat lékaři a neslyšícímu pacientovi tlumočení

Bude určen firmám zaměstnávajícím ve svých řadách neslyšící
zaměstnance, úřadům práce i samotným neslyšícím.
Projekt je realizován ve spolupráci s irským a slovenským
partnerem. Jednou z hlavních myšlenek je propojení českého
a slovenského pracovního trhu ve prospěch neslyšících. V rámci

znakového jazyka, a to díky online tlumočnické službě nonstop,
která je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“.

Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící

i

Kromě toho se mohou zájemci a odborníci těšit na internetový

zdravotnických zařízeních. Z vybraných peněžních darů v rámci
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tlumočníka

neslyšící uchazeče o práci vzniknou internetové video-příručky.

Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící
je

online

velkých nemocnic v ČR.

Pro

projektu

prostřednictvím

trhu práce pro neslyšící: speciální databáze s pracovní nabídkou.

využívalo 16 klientů. Jednalo se především o právní poradenství

Cílem

pacienta

v online prostředí. V rámci projektu se připravuje novinka na

 Odborné sociální poradenství
roce

neslyšícího

přítomného na obrazovce zařízení. Tablety již byly předány do 19

Deaf Support

 Sociální rehabilitace

V

a

Zástupci APPN a slovenské organizace EFFETA v Irsku

APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)
čerpání dobrých zkušeností ze zahraničí již proběhlo několik návštěv

Projekt byl zahájen 1. ledna 2013 a bude ukončen 31. prosince

našich zahraničních partnerů a společných porad. V prosinci 2012

2014. V rámci projektu byla od října 2013 rozšířena právní poradna

jsme navštívili irské „městečko neslyšících“, Deaf Village, v Dublinu

pro neslyšící.

a v průběhu října 2013 se uskutečnily dvě mezinárodní porady
pracovního týmu projektu.

Projekt Programy finanční gramotnosti a prevence pro neslyšící
je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu

Při první navštívili zástupci APPN společně se slovenskými partnery

a státního rozpočtu ČR.

ze střediska Effeta irské město Cork a organizaci Cork Deaf Association
(CDA). Dvoudenní návštěva byla věnována přípravám pracovního
portálu pro neslyšící. Na ni pak navázala další pracovní porada
u slovenských partnerů v Nitře, která byla spojena s workshopem
zaměřeným na problematiku hluchoslepoty. V rámci projektu Deaf
Support začala firma NETservis od srpna 2013 připravovat pro APPN
elektronickou databázi s nabídkou pracovních příležitostí pro osoby
se sluchovým postižením. S přípravou databáze aktivně pomáhají
i osoby s poruchami sluchu, pracovní konzultanti, tlumočníci ve
znakovém jazyce a odborní pracovníci z APPN. Projekt končí 31.
května 2015.
Projekt

je

financován

z

Evropského

sociálního

fondu

Finanční gramotnost pro neslyšící

prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR.

Neslyším, přesto pracuji
APPN se v projektu „Neslyším, přesto pracuji“ zaměřuje na

Finanční gramotnost pro neslyšící

podporu neslyšících na trhu práce ve vybraných regionech České

V lednu 2013 zahájila Agentura pro neslyšící dvouletý projekt, který

republiky. Regionální konzultanti mají od května 2013 sídlo ve

je zaměřen na finanční gramotnost neslyšících. V rámci tohoto projektu

čtyřech krajských městech ČR – Českých Budějovicích, Hradci Králové,

vznikly programy finanční gramotnosti, které budou prezentovány

Liberci a Plzni. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost

formou seminářů pro neslyšící v pěti městech Středočeského kraje.

neslyšících a sluchově postižených osob na regionálním trhu práce.

V září 2013 jsme dokončili brožuru základů finanční gramotnosti

Neslyšící účastníci zapojení do projektu byli zařazeni do

pro neslyšící a pracovní sešit s praktickými příklady. Brožura i pracovní

vzdělávacího programu na podporu svého budoucího pracovního

sešit byly přeloženy do znakového jazyka a jsou k dispozici na čtyřech

uplatnění. V průběhu projektu bude probíhat individuální

DVD.

pracovní poradenství směrem k získání vhodného pracovního
místa. Regionální konzultant poskytuje neslyšícím účastníkům

V říjnu 2013 proběhly semináře úspěšně v Mladé Boleslavi

intenzivní

osobní

podporu

při

seberozvoji

a

komunikaci,

a v prosinci v Rakovníku, následovat budou v Příbrami, Berouně a na

připravuje a doprovází účastníky na pracovní pohovory a zajišťuje

Kladně.

potřebné tlumočnické služby. Komunikuje zároveň aktivně se
zaměstnavateli a sjednává s nimi možnosti pracovního uplatnění
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Připravili jsme webové stránky www.hospodareni-pro-neslysici.cz

účastníků. Následně pomáhá zvládnout úspěšně zkušební dobu

a vytvořili jsme e-learningovou aplikaci o finanční gramotnosti, která

a adaptaci neslyšících zaměstnanců zapojených v projektu. Projekt

je součástí webových stránek.

byl zahájen 1. května 2013 a potrvá do 31. října 2014.

APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Neslyším, přesto pracuji

APPN postihly záplavy
Naše sídlo se nacházelo v blízkosti metra Palmovka v Praze 8
v suterénních prostorách. V červnu 2013 se nám bohužel nevyhnuly

APPN postihly záplavy

APPN otevRelo pEt
nových poboCek
v regionech

ničivé záplavy. Díky osobnímu nasazení zaměstnanců se podařilo
část věcí zachránit, hůře to dopadlo se samotným prostorem, který

APPN na sklonku roku 2013 rozšířilo svou působnost kromě

už nebylo možné z hygienických důvodů používat. Přesto, a to

Prahy do dalších pěti krajů ČR a otevřelo pobočky na Kladně,

především díky finanční i materiální pomoci našich dárců, nedošlo

v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci a Plzni. U příležitosti

k žádnému radikálnímu omezení poskytovaných služeb neslyšícím.

otevírání nových poboček se konaly nejrůznější workshopy

V současné době však stále pobýváme v provizorních prostorách

a tiskové konference, na nichž naši noví kolegové představili služby

a hledáme kanceláře, kde bychom dál mohli bezpečně rozvíjet

Agentury pro neslyšící veřejnosti a médiím. Otevírání poboček

naše služby a projekty.

v regionech se těšilo velkému zájmu novinářů.

Úklid kanceláří po záplavách
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APPN otevřelo pět nových poboček v regionech

APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)
SPONZORI, DÁRCI

Dále:
Renáta Vargová, Ing. Jiří Valášek, MUDr. Petr Straka, Petr
Kožíšek, Zbyněk Kovář, MUDr. Zdeňka Doubková, Monika
Hoření, Bc. Pavlína Zárubová, Iva Kozáková, David Šmejkal,
Zdeněk Hromádko, Mgr. Zuzana Machová, PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš, Ph.D., Lenka Kurzveilová, Tereza Hlavizňová, MUDr. Petr
Straka, Pavel Hejhal, Marta Pšikalová, Helena Mravcová, Hana
Punčochářová, Eva Souralová, Lucie Kettnerová, Jan Papež, Anna
Pangrácová, Alexandr Zvonek, Lucie Rytířová, Marta Šťovíčková,
Kamila

Strádalová,

Hana

Pangrácová,

Daniela

Kaštánková,

Vladimír Jilemnický, Fakulta informačních technologií, ČVUT
v Praze, Vzdělání a mobilita v Praze.
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JablíČko dĚtem, o. s.
Kontaktní údaje

SponzoŘi

Jablíčko dětem, o. s.
Na Topolce 917/22
140 00 Praha 4
E-mail: jablickodetem@jablickodetem.cz

PRE, Billa, Dallmayr Kaffe, Hypotéční banka, Fragment,
Wůstenrot, Čeroz, Mladá fronta, Bauer Média, Gastro fresh,
Knihcentrum, Sáčky-tašky, Yookidoo, Crocodille, Portál, Green
Print, Equa Bank, Povyš, Inet Hračky, OMW, Pekárna Kabát, Dr.
Oetker, Haribo, Dorty, Pekárna Šubrt, Kvizdion, FK Mladá Boleslav,
organizace Zdraví-život, o. s.

Složení výboru:
Bc. Jana Lapčáková
Pavlína Spilková

předsedkyně
místopředsedkyně

Lenka Linková, DiS

členka výboru

Eva Čechovská

členka výboru

Marie Franková

členka výboru

Petra Kubálková

členka výboru

Stanislav Lapčák

člen výboru

Organizace:
Jablíčko dětem je nezisková organizace, která pořádá různé
akce pro sluchově postižené děti a jejich rodiče. Organizace
Jablíčko dětem vznikla v roce 2010, od té doby jsme realizovali
celkem 43 malých i velkých akcí. Všichni pracovníci pracují
v Jablíčku dobrovolně bez nároku na mzdu, a to ve svém volném
čase!

Jablíčko – Mikulášská besídka

Akce
Bruslení u Nikolajky, Masopust v Toulcově dvoře, Muzeum
čokolády, Čarodějnice, zájezd do Legolandu, Dopravní hřiště
pro děti, Dětské odpoledne s Michalem Nesvadbou, zájezd do
Španělska - Malagy, výlet do Jičína, města pohádek, Darování krve
v Thomayerově nemocnici, Dílničky pro dětičky I. a II., Přednášky
z projektu OPPA, Halloween v botanické zahradě, výlet do
Pohádkové země V. Klimtové, ve spolupráci s organizací Zdravíživot, o. s., Mikulášská besídka.

Jablíčko – Hallowen
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365, o. p. s
Údaje o organizaci
Název organizace:
Adresa:

Název: 365, o. p. s.

Z našich projektů
vybíráme

Staňkovská 378, Praha 9, 198 00
Tichá kavárna

IČO:

28931106

DIČ:

CZ28931106

Projekt Tichá kavárna vznikl ve spolupráci společnosti 365, o. p. s.,

4694066001/5500

s neziskovou organizací APPN, o. s. (Agenturou pro neslyšící). Více o něm

Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Mgr. Marie Horáková, ředitelka společnosti

Kontakt:

ve zprávě na straně 25.

marie.horakova@365ops.cz;

Tel.:
Internetové stránky:

605 253 123
www.365ops.cz

Zprávy pro neslyšící
Internet se již dávno stal fenoménem společnosti, lidé si na něj zvykli,
používají jej denně k práci, zábavě i hledaní užitečných informací. Zprávy
pro neslyšící využívají tohoto fenoménu a poskytují prostřednictvím
internetu neslyšícím informace, které by je mohly zajímat, v jejich

Poslání organizace

mateřském jazyce, tedy v českém znakovém jazyce.
Server www.zpravy-pro-neslysici.cz je rozdělen do několika rubrik.

Obecně prospěšná společnost 365 vznikla 13. července roku 2009.

Velmi oblíbené jsou rozhovory nejen s neslyšícími osobnostmi, ale i se

Posláním společnosti je podpora znevýhodněných osob v oblasti

slyšícími osobnostmi či celebritami. Týmu se již povedlo udělat rozhovory

zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich sociální,

například se zpěvákem Rudou z Ostravy, političkou Miroslavou

zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Realizujeme programy

Němcovou, herečkou Annou Polívkovou či hercem Radimem Fialou.

a projekty zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání

Reportáže jsou zaměřené na sportovní akce, společenské, mezinárodní

a zvyšování informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím

akce či akce pro děti. Zprávy pro neslyšící jsou vysílány v českém

a službám. Obhajujeme práva a zájmy znevýhodněných osob, ale

znakovém jazyce se současným překladem do českého jazyka, takže plní

rozvíjíme a podporujeme i individuální odpovědnost jednotlivců.

také osvětovou funkci. Zpravodajský tým text v českém jazyce přeloží

Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme finanční

do českého znakového jazyka a následně natočí a nastříhá video pro

zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit.

webové stránky. Drtivou většinu týmu, který Zprávy pro neslyšící natáčí,
stříhá, provádí supervizi a pak zveřejňuje na internetu, tvoří neslyšící.

Ke dni 31. 12. 2013 organizace 365, o. p. s., zaměstnávala 32 fyzických
osob, z toho bylo 28 osob se zdravotním postižením – sluchovým
postižením.
Mezi poskytované služby patří:
- podpora znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením
pracovních míst, podpora a realizace programů regionálního rozvoje,
podpora a propagace ekologicky šetrného přístupu k životu a prostředí,
profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností.
Poskytujeme i náhradní plnění.
Zprávy pro neslyšící
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365, o. p. s
Nová práce!

Z našich akcí

V dubnu 2013 zahájila 365, o. p. s., ve spolupráci s partnery APPN,

Cukrářské kouzlení s Pavlínou Berzsiovou

o. s., a CZEPA, o. s., projekt „Nová práce!“. Cílem projektu je postupně

Díky Fondu pomoci společnosti Siemens jsme 20. května mohli

zvýšit vzdělání zdravotně postižených spoluobčanů a tím i jejich

zorganizovat cukrářský kurz pro naše neslyšící pekařky. Kurz vedla

konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt se zaměřuje konkrétně

viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pavlína Berzsiová. První

na neslyšící a osoby s poraněním míchy. Dopad projektu bude největší

část se věnovala dortům, dortíkům a roládkám, druhá část kurzu byla

pro zástupce cílové skupiny, kteří po absolvování vzdělávacích seminářů

o koláčích a pohárech. Naše pekařky se naučily spoustu tipů a triků, jak

získají praktické zkušenosti a následně najdou reálné uplatnění na trhu

docílit lepší chuti i vzhledu dortíků.

práce. Projekt potrvá do 31. 3. 2015.
Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.3.05/96.00216. Projekt probíhá za finanční spoluúčasti
Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR

Cukrářské kouzlení s Pavlínou Berzsiovou

Italský večer v Tiché kavárně
Ve středu 5. června se v Tiché kavárně uskutečnil italský večer. Nejprve
italský neslyšící Dario Palazzo přednášel o životě neslyšících v Itálii,
následovala diskuse a poté i ochutnávka italských specialit, které připravili
naši italští hosté. Celá akce byla tlumočena z italského znakového jazyka

Nová práce

do českého znakového jazyka a do mluvené češtiny.
Restaurant day

Orgány spoleCnosti
Marie Horáková
Jaroslav Winter

předseda správní rady

Věra Strnadová

členka správní rady

Petr Herian
Zdeněk Bumbálek

24

Statutární orgán – ředitel

člen správní rady
předseda dozorčí rady

Martin Novák

člen dozorčí rady

Dan Zwieb

člen dozorčí rady

16. listopadu se uskutečnilo sousedské setkání v Tiché kavárně. Díky
tomuto projektu jsme navázali úzký vztah s nově vznikající komunitní
kuchyňkou v Troji. Kdokoliv mohl v pohodlí domova napéct či uvařit. Svá
jídla pak nabídnout před kavárnou kolemjdoucím sousedům. K večeru
jsme si pustili dokument o mrhání jídlem a nakonec zahrála kapela
Šoulet.

DalŠí projekty
v roce 2013
TICHÁ KAVÁRNA

Běžný provoz kavárny
Na jaře roku 2011 vznikl ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností 365 projekt Tiché kavárny, první pražské kavárny
s neslyšící obsluhou.
11. 11. 2011 byla Tichá kavárna slavnostně otevřena.
Kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat,
využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak
náročném oboru, jakým je pohostinství, se mohou s úspěchem
uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí
podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich
profesní začátky.
APPN projekt Tiché kavárny i nadále podporuje. Probíhají zde
výstavy neslyšících umělců, konají se zde kulturní a vzdělávací akce

Objednat si zvládne každý

pro neslyšící.
V únoru 2013 jsme v okolí Tiché kavárny uskutečnili akci Znakuji,
tedy jsem, která je oslavou Mezinárodního dne mateřského jazyka,
v červnu jsme zde potěšili děti a rodiče Narozeninovým piknikem
APPN, na podzim 2013 se uskutečnila první ze série sousedských
přátelských potlachů v rámci akcí Restaurant Day. Probíhají tu
filmové projekce s titulky, koncerty a divadelní akce tlumočené do
znakového jazyka. Slyšící veřejnosti tak Tichá kavárna nenásilně
přibližuje svět neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk. Provoz
Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu
je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro
neslyšící.

Z akce Znakuji, tedy jsem 2013
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DALŠÍ PROJEKTY
V ROCE 2013
SOCIÁLNÍ PILÍR
Název projektu: „Sociální pilíř konceptu společenské

Plzeň mluví rukama
Cílem projektu bylo přiblížit znakovou řeč slyšícím, aby se nebáli

odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na

kontaktu s neslyšícími, naučili se rozeznat sluchové postižení.

volném trhu práce“.

Chceme, aby komunikace probíhala rukama. Hluchota je jediným
postižením, jež člověk nevidí. Prostředkem, jehož pomocí jsme

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003, OP LZZ
Termín realizace projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015
Příjemce dotace: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. – koordinátor
projektu, sokolovsky@free-art.cz, tel.: 596 244 502
Partneři projektu: Ostravská univerzita v Ostravě, Asociace
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Svaz průmyslu
a dopravy ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, Českomoravská jednota neslyšících, Equalizent Vídeň, Rakousko
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit manuál pro

cíle dosáhli, je funkční kavárna – chráněná dílna – Pierot Café,
www.pierotcafe.cz.
Unikátní projekt, který odstartoval v roce 2009, by měl být
dlouhodobý. Plzeňská unie neslyšících počítá i s tím, že zaškolí
neslyšícího zaměstnance na pozici vedoucího. Bude řídit chod
kavárny, objednávky by měl vyřizovat pomocí mailu a SMS.
S komunikací hostům v Pierot Café pomáhají dotykové
obrazovky. Hosté přijdou, posadí se, rozbalí si na monitoru nabídku,
naučí se znak a poté ho obsluze ukážou. Nefunguje to tedy jen tak,
že by si host namačkal objednávku, obsluha si ji přečetla a přinesla.

sociální pilíř CSR modifikovaný pro podmínky českého trhu práce,
tento pilotně ověřit a následně navrhnout legislativní úpravu pro
jeho implementaci vč. podmínek certifikace pro ocenění firem
s příkladným přístupem v oblasti standardů diverzitní komunikace
a sociálního pilíře CSR. K naplnění tohoto záměru žadatel spolu
s partnery získá od evropských CSR´ Centre of Excellence (Německo,
Rakousko, skandinávské země) relevantní zkušenosti pro vytvoření
manuálu SP CSR, vytvoří školící program pro výuku SP CSR, vč.
pilotního kurzu lektorů SP CSR, workshopy pro cílové skupiny
projektu s cílem ověřovat produkty v praxi. Součástí řešení bude
provázanost SP CSR i ostatních produktů na aktuální legislativu
podporující zaměstnávání OZP.
Webové stránky projektu: www.spcsr.cz
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Pierot Café

DalŠí projekty
v roce 2013
ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY NESLYŠÍCÍCH VE
VOLNÉM CASE
Cílem projektu je celoživotně vyrovnávat následky sluchového

Příjmy projektu celkem 67.603,- z toho:
Ministerstvo kultury

40.000,-

Dotace od měst a obcí

10.900,-

Vlastní zdroje

16.703,-

Výdaje projektu celkem 67.603,- z toho:

postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí neslyšících, učit

Materiál

26.233,-

je žít se svým handicapem plným životem. Projekt podpoří prezentaci

Nájemné

22.970,-

neslyšících osob na veřejnosti a přispěje k pochopení sluchového

Propagace

2.000,-

postižení ze strany slyšící veřejnosti.

Spoje

1.400,-

Kulturní vystoupení
Aktivity projektu: Zajištění pravidelných volnočasových kulturních

Osobní výdaje

2.000,13.000,-

aktivit pro osoby se sluchovým postižením se zapojením slyšících osob
v členských organizacích Českomoravské jednoty neslyšících v roce 2013.
Unie neslyšících Brno uspořádala celkem 12 akcí – např. tvořivé
dílny, slavnostní ukončení výstavy o Historii brněnských neslyšících,
Den dětí, Mezinárodní den neslyšících, Den otevřených dveří a Kavárny
u Žambocha, Mikulášskou besídku, Vánoční besídku ad. Akcí se zúčastnilo
celkem 623 osob.
Plzeňská unie neslyšících uspořádala celkem 43 akcí – např. soutěžní
odpoledne, kulturní odpoledne, společné besedy, Klub žen – ruční práce,
tvořivé dílny pro děti, přednášky ad. Akcí se zúčastnilo celkem 833 osob.
Ve Spolku neslyšících Břeclav se konaly pravidelné výtvarné hodiny,
uskutečnilo se 10 setkání, kterých se zúčastnilo celkem 132 osob.

Mikulášská besídka

Jablíčko dětem uspořádalo celkem 3 akce pro děti – malování
a vytváření věcí na základě vyprávění pohádek, kterých se zúčastnilo
celkem 30 dětí.

Tvořivá dílna - výroba věnců

Naše výrobky
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kurzy znakové
kurzy
znakové
KURzY
ZNAKOVÉHO
ŘeČi na cd
ŘeČi na
cd
JAZYKA
NA CD

Zábavnáformajakzvládnoutzákladyznakovéřeči
Zábavná forma jak zvládnout základy znakového
Zábavnáformajakzvládnoutzákladyznakovéřeči
jazyka
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předměty,
inventář,
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To, zda jste se znaky dobře naučili je možné si ověřit

jsme
jakorychle
nejvhodnější
nosič azvolili
který nabízí
spoustu
záznam
rychle
ztrácí kvalitu
kvalitu
a také
také CD-ROM,
kvůli pracnému
pracnému
přetáčení.
My
záznam
ztrácí
kvůli
přetáčení.
My

v testovací
kterou
obsahuje
každé CD.
Počítač siprovede
To, zda části,
jste se
znaky
dobře naučili
je možné
ověřit
To,
zda
jste
se
znaky
dobře
naučili
je
možné
si
ověřit
testovací
a uživatel
k němu
správný
Dalšív možností
vvýběr
testovací
části,
kteroupřiřazuje
obsahuje
každévýznam.
CD. Počítač
provede
části,
kterou
obsahuje
každé CD.
Počítač
provedeformou
výběr akrátkých
uživatel
ověření
znalostí
jsou
dialogy.
Ty jsou
zpracovány
výběr
a uživatel
k
němu
přiřazuje
správný
význam. Další možností
kfilmů.
němuVpřiřazuje
správnýznaková
význam.zásoba
Další možností
ověření
znalostí
nich je použita
z CD-ROMů.
Při vytváření
ověření
znalostí
jsou dialogy.
Ty jsou zpracovány
formou
krátkých
jsou
dialogy.
Ty
jsou
zpracovány
formou
krátkých
filmů.
Vforma
nich
tohoto
výukového
materiálu
byla zvolena
zábavná
filmů. V nich
je použita
znaková zásoba
z CD-ROMů.
Při vytváření
jea popuštěna
použita znaková
zásoba Jsou
z CD–ROMů.
Při vytváření
tohoto
uzda fantazie.
použity
různé
převleky,
tohoto výukového
materiálu byla
zvolena
zábavná filmové
forma
výukového
materiálu
byla
zvolena
zábavná
forma
a
popuštěna
triky,
veselá
a
pestrá
grafika
s
výtvarnou
stylizací.
Ke
spolupráci
a popuštěna uzda fantazie. Jsou použity různé převleky, filmové
uzda
fantazie.
Jsouřadu
použity
různé převleky,
filmové
triky,
se
podařilo
populárních
osobností.
Účinkují
zde veselá
Bolek
triky,
veselázískat
a pestrá
grafika
s výtvarnou
stylizací.
Ke spolupráci
aPolívka,
pestrá grafika
s
výtvarnou
stylizací.
Ke
spolupráci
se
podařilo
Jiří
Pecha,
Zuzana
Stivínová,
Lucie
Bílá,
Tomáš
Hanák
se podařilo získat řadu populárních osobností. Účinkují zde Bolek
získat
řadu
populárních
osobností.
Účinkují
zde Bolek
Polívka,
a téměř
celé
divadlo
Sklep,
Přemek
Podlaha,
Zákopčaník
Polívka,
Jiří
Pecha,
Zuzana
Stivínová,
Lucie Bílá,Ján
Tomáš
Hanák
Jiří
Pecha,
Zuzana
Stivínová,
Lucie
Bílá,
Tomáš
Hanák
a
téměř
celé
a
mnozí
další.
Velice
nám
také
pomohla
podpora
Václava
Havla.
a téměř celé divadlo Sklep, Přemek Podlaha, Ján Zákopčaník
divadlo
Sklep,
Přemek
Podlaha,
Ján
Zákopčaník
mnozí další.
Pro
hrané
scénky
poskytlo
pomoc
divadlo
Neslyším.aVáclava
a
mnozí
další.
Velice
nám také
pomohla
podpora
Havla.
Velice nám také pomohla podpora Václava Havla. Pro hrané scénky
Pro hrané scénky poskytlo pomoc divadlo Neslyším.
poskytlo
pomoc
divadlo
Neslyším.
Všechny
CR-ROMy
jsou
doplněny informacemi jak komunikovat

nových
možností.
Jednotlivé
znaky
jsou zde
předváděny
jako
jsme
jako
nejvhodnější
nosič zvolili
zvolili
CD–ROM,
který
nabízíspoustu
spoustu
jsme jako
nejvhodnější
nosič
CD-ROM,
který
nabízí
videosekvence.
nových
možností. Jednotlivé
Jednotlivé znaky
znaky jsou
jsou zde
zde předváděny
předváděny jako
jako
nových možností.
Díky pomoci sponzorů se nám podařilo vydat již čtyři
videosekvence.
videosekvence.
CD-ROMy
z plánovaných
CD-ROMy
jsouCD–ROMy
členěny
Díky
sponzorů
sepěti.
nám
podařilo
vydat jižvydat
čtyři
Díkypomoci
pomoci
sponzorů
se Všechny
nám podařilo
již
čtyři
jednotlivých
lekcí,
kterépěti.
obsahují
znakovou
zásobu
načleněny
různá
zdo
plánovaných
pěti.
Všechny
CD–ROMy
jsouCD-ROMy
členěny
dojsou
jednotlivých
CD-ROMy
z plánovaných
Všechny
témata:
lekcí,
které obsahují
zásobuznakovou
na různá témata:
do
jednotlivých
lekcí,znakovou
které obsahují
zásobu na různá
témata:
1.díl
1.díl

prstová abeceda na jednu a dvě ruce,
pozdravy,
otázky,na
barvy,
dnyruce,
měsíce,
prstová
abeceda
jednučas,
a dvě
zdraví,
číslovky,
atd.
pozdravy,
otázky,
barvy, čas, dny měsíce,
zdraví, číslovky, atd.

Všechny CR–ROMy
jsouzákladních
doplněny informacemi
jak komunikovat
s neslyšícím,
definicemi
pojmů, zákonem
o znakové
Všechny CR-ROMy
jsou doplněny informacemi
jak komunikovat
sřeči
neslyšícím,
definicemi
základních
pojmů,
zákonem
o
znakové
řeči
atd. Všechny
jsou dostupné
v češtině
a angličtině.
s neslyšícím,
definicemi
základních
pojmů,
zákonem o znakové
atd. Všechny jsou dostupné v češtině a angličtině.
řeči atd. Všechny jsou dostupné v češtině a angličtině.

2.díl
2.díl

rodina, domov, vybavení, nábytek, vzhled,
oblečení,
zvířata,
ovoce, zelenina,
rodina, domov,
vybavení,
nábytek,jídlo
vzhled,

Informace na www.kurzznakovereci.cz
Informace na www.kurzznakovehojazyka.cz
Informace na www.kurzznakovereci.cz
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MORAVSKÁ KAVÁRNA
NESLYŠÍCÍCH
Název projektu: Moravská kavárna Neslyšících
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00385
Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

u

Ža

www.moravskakavarnaneslysicich.cz
Facebook: Kavárna u Žambocha

m b o ch

a

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního

psanému textu a stejně tak jejich psaný projev bývá „kostrbatý“,

fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

což ovšem s intelektem nemá nic společného. Proto zřizování

a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

nových pracovních míst vytvořených přímo pro OSP a respektující
jejich specifika je stále aktivitou velmi potřebnou. Každý Neslyšící,
který byl odkázán na invalidní důchod nebo soc. dávky a získá
plnohodnotné zaměstnání, je pro celou společnost přínosem
v ekonomické i sociální rovině.

Cíle projektu:

Moravská kavárna Neslyšících (dále jen MKN), jejíž zřízení je

Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních míst pro

hlavním cílem projektu, nejen zaměstná hned od svého počátku 6

osoby se sluchovým postižením (dále jen OSP) v Brně a jeho okolí.

OSP, ale současně umožní neformální každodenní kontakt těchto

Toho bude dosaženo činností nově zřízené právnické osoby Unie

OSP s intaktní společností, čímž přirozeně přispěje k poznání světa

neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. Konkrétně její nové aktivity

Neslyšících příslušníky majoritní společnosti, odbourání zmíněných

- zřízení, zprovoznění a trvalé provozování hostinského zařízení

předsudků a spontánní nastolení diverzitního prostředí. Což

s obchodním názvem „Kavárna u Žambocha - Moravská kavárna

zejména u mladé generace, která bude tvořit převážnou část

Neslyšících“.

klientely MKN, je velmi důležitým prvkem z hlediska principů
trvalé udržitelnosti společnosti.
manažerů

K tomu přispějí i programové aktivity MKN prezentující

a jednatelů v převážné části OSP. Součástí plnění uvedeného cíle

kulturu a schopnosti Neslyšících. Hostinské služby, které jsou do

bude i základní proškolení vybraných OSP v dovednostech nutných

značné míry postaveny na komunikaci, jsou obecně považovány

pro výkon jejich budoucího zaměstnání v rámci MKN. V sekundární

za nevhodné pro OSP. Proto je nutno personál MKN v základních

rovině vznikne v rámci projektu místo vhodné pro kulturní,

dovednostech nutných pro výkon jejich zaměstnání speciálně

vzdělávací a společenské akce Neslyšících a pro jejich každodenní

proškolit a využít moderní ICT (např. dotykové displeje se spec.

neformální bezbariérové setkávání s intaktní společností.

software) k minimalizaci komunikační bariéry mezi většinovou

V

této

kavárně

budou

zaměstnanci

včetně

společnosti a neslyšícím personálem MKN.
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Osoby se sluchovým postižením (OSP) velmi těžce hledají
uplatnění na trhu práce. Přes mnohé podpůrné akce většina

Kavárna u Žambocha se nachází na rohu ulice Kollárova

obecně

a Palackého třída, vchod je z ulice Kollárova. Kavárna je

zakořeněných stereotypů a předsudků. V nich převažují obavy

pojmenována podle pana Svatopluka Žambocha, který je

z komunikační bariéry, nízkého pracovního výkonu, špatné

zakladatelem Unie neslyšících Brno o.s. a Českomoravské jednoty

adaptability, mnohdy i pochybnosti o intelektuální úrovni OSP. Ty

neslyšících, již legendární neslyšící osoba, která je spjata s osudy

vyplývají mj. z toho, že Neslyšící mívají problémy s porozuměním

brněnských a moravských neslyšících.

zaměstnavatelů
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Slavnostní otevření kavárny se konalo v pátek 11. 10. 2013.
Slavnostního otevření se zúčastnilo přibližně 300 lidí. „První kávu“
připravil patron kavárny pan Radim Fiala. Hudební program zajistila
Ukule orchestra jako Brno se zpěvákem Karlem Heřmanem. Několik
jejich písní brilantně přetlumočila do znakového jazyka Michaela
Kosiecová. Zdi kavárny zdobily fotografie herce Radima Fialy od
fotografky Daniely Hyklové, které jsou

vlastnoručně podepsané

panem Fialou.
Prioritou číšníku je, aby se hosté v kavárně cítili příjemně a byli
spokojení. Do sortimentu kavárny patří například různé druhy kávy
a další teplé a studené nápoje, alkoholické i nealkoholické koktejly,
francouzské palačinky na sladko i na slano, několik druhů vynikajících
zákusků. Pro hosty starší generace, kterým nevyhovuje systém

1.den otevření

objednávání přes iPady, jsou k dispozici tištěné nápojové lístky. Jinak
se objednává pomocí iPadů se speciálním softwarovým systémem.
Tento systém obsahuje videosekvence překladu nabídky kavárny do
českého znakového jazyka. Hosté se tak mohou naučit, jak se v českém
znakovém jazyce řekne jejich oblíbená káva či ovocný čaj. Prostory
kavárny lze využít k prezentaci výtvarných děl a fotografií.
V kavárně se pravidelně konají různé přednáškové a kulturní akce.
Pravidelně každý čtvrtek se v kavárně konají přednášky pořádané
organizací Unie neslyšící Brno o.s. Kavárna také navázala spolupráci
s amatérským hudebním seskupením H.A.L.L., součástí hudebních
večerů bývá i tlumočení písní do znakového jazyka. Dále se v kavárně
připravuje divadelní představení. Prostory kavárny se využívají
k prezentaci výtvarných děl a fotografií. Například: výstava OBRAZY
A LOUTKY - Květa Novotná: „Inspirováno tím, co jsem zažila...“ - 6. 5. -

Bar v Kavárně u Žambocha

6. 7. 2014. Obrazy a loutky bude možno si i zakoupit.

Radim Fiala při slavnostním otevření kavárny
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Hudební seskupení H.A.L.L.

Ukázka videosekvence z objednávkového systému

Tlumočení písniček do znakového jazyka

Prostory kavárny

Příprava palačinek

Divadlo Atelier – tlumočené představení

Výnosy v roce 2013

Českomoravská
jednota
neslyšících

Dotace MK – Zájmové aktivity

40.000,-

Dotace OP LZZ – Sociální pilíř

67.037,-

Členské příspěvky

1.002,-

Úroky

11,-

Celkem

108.050,–

Náklady v roce 2013

Mzdové náklady

79.608,-

Spotřeba materiálu

15.119,-

Cestovné

429,-

Služby

66.816,-

Daně a poplatky

23.822,-

Ostatní náklady

4.743,-

Poskytnuté členské příspěvky

1.000,-

Celkem

191.537,–
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Unie neslyšících
Brno

Výnosy za období 2013

Dotace MPSV – tlumočnické služby

715.000,–

Dotace MPSV – odborné sociální poradenství

158.000,–

Dotace JMK – tlumočnické služby

122.000,–

Dotace MMB–sociální odbor – tlumočnické služby

325.000,–

Dotace MMB-sociální odbor – odborné sociální poradenství

60.000,–

Dotace MMB-odbor školství a mládeže – akce pro děti

15.000,–

Dotace MMB-odbor školství a mládeže – sportovní aktivity

10.000,–

Dotace MMB-odbor kultury – Den otevřených dveří

10.000,–

Dotace MK – kulturní aktivity

13.000,–

Dotace MČ Královo Pole – činnost organizace

20.000,–

Dotace MČ Brno-střed – volnočasové aktivity

5.000,–

Dotace MČ Brno-Slatina

5.000,–

Dotace MČ Brno-sever

6.000,–

Dotace Úřad práce

458.149,–

Sponzorské dary

35.000,–

Členské příspěvky

10.960,–

Příspěvky na pobytovou akci

64.430,–

Tržby z prodeje služeb

424.956,–

Tržby z prodeje CD

56.512,–

Tržby z prodeje zboží

1.082.750,–

Změna stavu výrobků

-300.296,–

Úroky		

15,–

Kurzové zisky

393,–

Ostatní výnosy

15,–

Celkem

3.296.884,–

Náklady za rok 2013
Mzdové náklady
Zákonné sociální odvody
Ostatní sociální náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nákup zboží

452.395,–
1.850,–
81.124,–
86.099,–
512.873,–

Opravy a udržování

2.470,–

Cestovné

9.724,–

Služby
Pobytová akce

681.781,–
64.430,–

Ostatní poplatky

3.640,–

Odpisy majetku

13.572,–

Členské příspěvky
Kurzové ztráty
Ostatní náklady
Celkem
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1.594.967,–

667,–
10.864,–
46.236,–
3.562.692,–

Výnosy za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Oblastní unie
neslyšících
olomouc

Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.)

746 000,–

Dotace Statutární město Olomouc – kultura

10 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – tlum. Služby+tel.kriz.pomoc

70 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity mládeže

15 000,-

Dotace Statutární město Olomouc- soc. poradenství, soc. aktiv. služby

280 000,–

Dotace Statutární město Olomouc – zpravodaj INFO

2 500,-

Dotace OLK (sociální začleňování)

72 700,–

Dotace OLK- „Tábor“

25 000,-

Dotace OLK- soc. rehabilitace (veřejná zakázka)

686 098,–

Přijaté příspěvky

6 150,–

Tržby z prodeje zboží a služeb

771 089,31,–

Ostatní výnosy

465 928,-

Celkem

3 150 465,31,-

Náklady za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Spotřeba materiálu

1 454 947,–
431 405,–
12 961,86 906,–

Energie

232 032,–

Zboží 		

63 615,–

Opravy a udržování

18 138,-

Poskytnuté příspěvky
Jiné ostatní náklady
Cestovné
Ostatní služby
Celkem

167,–
1 527,–
4 471,–
292 398,50,–
2 605 176,50
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, o.s.

Výnosy za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Dotace MPSV - tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby

967 000,-

Dotace Jihomoravský kraj - tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby
Dotace MK - kulturní aktivity

26 000,2 000,-

Dotace Město Břeclav – sociální služby

30 000,-

Dotace Město Břeclav – kultura

7 500,-

Dotace Město Břeclav – sport

3 000,-

Dotace Město Břeclav - společenské aktivity

4 500,-

Tržby z prodeje služeb

29 921,-

Tržby za prodané zboží

61 150,-

Tržby z prodeje DNM

950,-

Přijaté příspěvky (dary)

11 650,-

Členské příspěvky

8 800,-

Jiné ostatní výnosy

4 225,-

Úroky		

478,93

Celkem

1 157 174,93,–

Náklady za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Mzdové náklady

566 869,-

Zákonné sociální pojištění

120 956,-

Spotřeba materiálu

152 873,-

Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

43 747,70
7 804,1 534,198 935,58

Ostatní daně a poplatky

1 620,-

Ostatní náklady

4 672,-

Poskytnuté členské příspěvky
Celkem
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17 221,-

167,1 116 399,28,–

Výnosy za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

APPN, o. s.
(Agentura pro
neslyšící)

Dotace z veřejných zdrojů

13.363.208,–

Tržby za vlastní výkony

99.338,–

Přijaté příspěvky celkem

1.532.494,–

Ostatní výnosy

175.058,–

Celkem

15.170.099,–

Výsledek hospodaření

527.135,–

Náklady za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Osobní náklady celkem

9.423.153,–

Služby

3.577.381,–

Spotřebované nákupy celkem

1.613.097,–

Ostatní náklady, daně, příspěvky
Celkem

29.332,–
14.642.964,–
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Výnosy za období 1.1.2013 – 31.12.2013

365, o. p. s.

Dotace z veřejných zdrojů

6.027.700,–

Tržby za vlastní výkony

1.205.823,–

Přijaté příspěvky, dary

605.272,–

Ostatní výnosy

148.801,–

Výnosy celkem

7.987.596,–

Hospodářský výsledek

45.813,–

Náklady za období 1.1.2013 – 31.12.2013

Osobní náklady
Služby
Spotřebované nákupy
Ostatní náklady, daně, příspěvky
Náklady celkem

6.510.826,–
258.748,–
1.164.065,–
8.144,–
7.941.783,–
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KONTAKTY:

Českomoravská jednota neslyšících

tel: +420 541245321

Palackého třída 114

e-mail: cmjn@cmjn.cz

612 00 Brno

www.cmjn.cz
kontaktní osoba: Alena Kratochvílová
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