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Základní údaje 

Nestátní nezisková organizace - spolek neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů 

s právní subjektivitou, registrovaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová 

značka: L166.  

Vznik:  8. 5. 1990 

IČ: 006 76 535 

BÚ: 43 – 4148740257/0100 Komerční banka 

Působnost: celorepubliková 

 

Sídlo a kontakty 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 

Karlínské náměstí 59/12 

186 00 Praha 8  

Tel.: 224 816 829 

E-mail: snncr@snncr.cz 

www.snncr.cz 

 

Volené orgány 

▪ Republikový výbor 

▪ Výkonný výbor 

▪ Rada neslyšících a Rada nedoslýchavých 

▪ Republiková kontrolní komise 

 

Statutární zástupci 

Mgr. Šárka Prokopiusová - prezidentka SNN v ČR 

Pavel Šturm - viceprezident SNN v ČR a předseda Rady neslyšících  

Jiřina Kocmanová - viceprezidentka SNN v ČR a předsedkyně Rady nedoslýchavých  

Jaroslav Paur - ředitel sekretariátu SNN v ČR   

 

Činnost organizace     

▪ SNN v ČR je samostatný spolek s právní subjektivitou. 

▪ SNN v ČR poskytuje služby a péči všem občanům ČR se sluchovým postižením, bez rozdílu 

věku, rozsahu postižení či členství v organizaci. 

 

Členství (zahraničí) 

▪ Světová federace neslyšících (WFD) 

▪ Evropská unie neslyšících (EUD) 

▪ Mezinárodní federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (IFHOH) 

▪ Evropská federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (EFHOH) 

  

http://www.snncr.cz/
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Členství (ČR) 

▪ Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 

▪ Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP)  

▪ Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) 

▪ Sdružení zdravotně postižených v ČR (SZdP v ČR) 

 

Média  

▪ webové stránky – www.snncr.cz  

▪ Jsem jedno ucho - www.snncr.cz/Pribehy  

▪ regionální bulletiny organizačních jednotek  SNN v ČR 

▪ Facebook  

www.facebook.com/SNNvCR/,  

www.facebook.com/JsemJednoUcho  

 

Struktura k 31. 12. 2018 

Celkem máme 55 pobočných spolků a 5 obecně prospěšných společností. 

 

▪ 6 poradenských center s registrovanými sociálními službami 

▪ 5 obecně prospěšných společností, jejichž zakladatelem je SNN v ČR 

▪ 4 krajské organizace (Vysočina, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj) 

▪ 18 spolků pro neslyšící 

▪ 23 spolků pro nedoslýchavé 

▪ 4 spolky smíšené 

 

Hlavní cíl 

▪ hlavním cílem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je ochrana  

a obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících, nedoslýchavých a ostatních osob  

se sluchovým postižením.  

 

Další cíle 

▪ poskytování registrovaných sociálních služeb, 

▪ realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a 

tlumočnických služeb pro občany se sluchovým postižením, 

▪ realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných aktivit sloužících potřebám a 

zájmům osob se sluchovým postižením, 

▪ vydávání periodických tiskovin a odborných publikací, 

▪ zaměstnávání osob se sluchovým postižením, 

▪ prodej a zprostředkování prodeje pomůcek pro sluchově postižené, včetně náhradních 

dílů. 

  

http://www.snncr.cz/
http://www.snncr.cz/Pribehy
http://www.facebook.com/SNNvCR/
http://www.facebook.com/JsemJednoUcho
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Aktivity 

▪ sociálně právní, zdravotně sociální, technické a pracovní poradenství,  

▪ víkendové kurzy znakového jazyka a odezírání,  

▪ vzdělávací činnost – přednášky, semináře a kurzy, 

▪ psycho rehabilitační a rekondičně rehabilitační pobyty, 

▪ společenské, kulturní a sportovní aktivity, 

▪ účast v legislativním procesu, 

▪ osvětová a propagační činnost - Dny otevřených dveří, Mezinárodní den neslyšících 

▪ zájmová činnost. 
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Slovo úvodem  

Rok 2018 byl rokem oslav. Pobočný spolek Pražský spolek neslyšících v průběhu 

celého roku slavil 150 let od vzniku svého předchůdce – prvního spolku neslyšících v Českých 

zemích, Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Sáleského v Praze. 

Výročí si zasloužilo velkou pozornost, tedy i mnoho akcí.  

V dubnu jsme zahájili osvětový projekt „Jsem jedno ucho“, jehož cílem je šíření 

informací o problematice sluchového postižení v celé šíři. 

V květnu jsme organizovali tlumočené a titulkované divadelní představení ve Švandově 

divadle.  

V červnu se konala konference a workshop na téma budoucnost a uplatnění neslyšících 

a nedoslýchavých. Obě akce poctili svou aktivní účastí členové výborů Evropské unie 

neslyšících (EUD) a Evropské unie neslyší mládeže (EUDY). 

V srpnu byla vydána kniha příběhů „Jsem jedno ucho“, která byla v září slavnostně 

pokřtěna před zahájením hlavních oslav organizovaných Pražským spolkem neslyšících – 

zábavným večerem na parníku Europe. 

Kromě toho získal dlouholetý předseda Pražského spolku neslyšících Pavel Šturm 

v květnu 2018 významné ocenění, když získal od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Cenu Olgy Havlové, která se uděluje každý rok jedné osobnosti se zdravotním postižením.  

Samozřejmě jsme jen neslavili, nadále pokračovaly dlouhodobé projekty a byly 

zahájeny i nové aktivity. 

Prošli jsme kontrolním prověřením Asociace veřejně prospěšných společností, a 

potvrdili tak splnění podmínek pro udržení označení SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

ORGANIZACE i v dalším roce.  

Zúčastnili jsme se mezinárodních aktivit pořádaných EUD, EFHOH a IFHOH. 

Proběhly další volby Miss a Mister Deaf World za rok 2018. Velice úspěšná pro ČR 

byla soutěž Mister Deaf World, ve které poprvé v historii soutěže zvítězil zástupce ČR Jan 

Emmer. 

V roce 2018 se opět podařilo dále rozšířit celorepublikovou tlumočnickou službu 

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (CZTN).  

Zúčastnili jsme se mnoha jednání v rámci NRZP, důležitá jednání proběhla v rámci 

poradního orgánu ministra zdravotnictví – Pacientské rady, ASNEPU a dalších organizací. 

Spolupráce a členství v těchto orgánech se umožňují více zapojovat do legislativního procesu 

než dosud a rovněž přímo vznášet návrhy, které je třeba řešit. 

V říjnu 2018 byla zahájena realizace evropského projektu v rámci výzvy 03_17_071 

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce s názvem Zkvalitňujeme sociální 

služby pro neslyšící, registrační č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605, který potrvá do září 

2020. Cílem projektu je metodicky podpořit sociální služby poskytované pobočnými spolky 
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SNN v ČR a obecně prospěšnými organizacemi, jejichž zakladatelem je buď SNN v ČR, nebo 

jeho pobočné spolky. 

O všech těchto aktivitách, i některých dalších, si můžete přečíst níže. 

Právě prostřednictvím našich pobočných spolků jsme i v roce 2018 pokračovali 

v dlouhodobé práci pro lidi s jakýmkoliv typem sluchového postižení po celé republice. 

Naprostá většina z těchto lidí má společné to, že i přes své znevýhodnění chce svůj život žít 

plnohodnotně, uplatnit se, moci studovat či pracovat, moci žít kulturně, sportovat…. Zkrátka 

dělat vše, na co si vzpomenou. A my se jim v tom pomáháme, ať už profesionálními sociálními 

službami nebo zajištěním volnočasových aktivit, či prostým vyslechnutím a sdílením starostí i 

radostí. 

Stejně jako v předchozích letech i nyní z celého srdce děkuji všem svým kolegům a 

spolupracovníkům, členům republikového a výkonného výboru a funkcionářům pobočných 

spolků, kteří se na této práci podílejí. Děkuji rovněž spolupracujícím institucím, úředníkům, 

politikům, sponzorům a dobrovolníkům za to, že nám to prostřednictvím podpory našich 

pobočných spolků každý den znovu a znovu umožňují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Prokopiusová 

prezidentka SNN v ČR, z.s. 
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AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ 

 

Seznam projektů: 

▪ centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím, 

▪ zajištění tlumočení znakového jazyka na akci Miss and Mister Deaf World  

and Europe and Asia 2018 – Magistrát hlavního města Prahy, 

▪ podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, zahájení a realizace 

projektu Jsem jedno ucho, 

▪ letní tábor pro děti se sluchovým postižením a jejich sourozence, 

▪ zpřístupnění kulturních zážitků a informací osobám se sluchovým postižením, 

▪ odborné sociální poradenství a tlumočnické služby pro osoby nedoslýchavé  

a neslyšící v Karlovarském kraji, 

▪ zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící. 

 

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím 

V roce 2017 začal Svaz poskytovat celorepublikovou tlumočnickou službu Centrum 

zprostředkování tlumočení neslyšícím, což znamenalo nárůst pracovních úvazků a agendy. 

Kromě toho se SNN v ČR zaměřil především na metodickou podporu organizačních služek a 

pobočných spolků. 

 

Počet tlumočníků českého znakového jazyka 

Kraj Počet tlumočníků 

Jihočeský kraj 1 

Jihomoravský kraj 3 

Karlovarský kraj 2 

Královéhradecký kraj 2 

Liberecký kraj 1 

Moravskoslezský kraj 0 

Olomoucký kraj 1 

Pardubický kraj 2 

Plzeňský kraj 2 

Praha 22 

Středočeský kraj 5 

Ústecký kraj 0 

Vysočina 0 

Zlínský kraj 0 

Nezařazeni 0 

Celkem tlumočníků 41 
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Přehled činnosti operátorů v roce 2018 

 

Počet klientů Počet intervencí Počet kontaktů 

502 2 599 6 844 

 

Celkem realizovaných tlumočnických služeb v roce 2018 – 3 110 

  

Měsíc Požadavků Počet klientů v daném měsíci 

Leden 266 173 

Únor 243 165 

Březen 271 180 

Duben 251 165 

Květen 286 189 

Červen 267 194 

Červenec 199 115 

Srpen 170 112 

Září 290 178 

Říjen 331 193 

Listopad 298 185 

Prosinec 238 159 

Celkem 3 110 2 008 

 

 

  

Tlumočení, které bylo zrušené z důvodu nenalezení tlumočníka 284 

Požadavky, které byly zrušené (např. z důvodu třetí strany) 63 

Požadavky, které zrušil klient (např. si zajistil tlumočníka jinde) 158 

Požadavky, které zrušil tlumočník (např. z důvodu nemoci) 40 

Přeobjednané tlumočení (např. na první termín jsme nenašli tlumočníka, tak se 

klient u lékaře přeobjednal na jiný termín) 

36 

Celkem případů, kde se nenašel tlumočník, nebo se termín rušil nebo se muselo 

přeobjednat 

581 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

CZTN 
Centrála operátorů Praha, 

působnost celá ČR 
5 685 210 Kč 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

CZTN 
Centrála operátorů Praha, 

působnost celá ČR 
10 000 Kč Újezd u Plánice - dar 
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Zajištění tlumočení znakového jazyka na akci Miss and Mister Deaf World and Europe 

and Asia 2018  

Slavnostní večer se konal v sobotu 29. 9. 2018 od 19:30 v Praze v Národním domě na 

Vinohradech na Náměstí Míru.  

Jako každý rok předcházelo týdenní soustředění účastníků, během něhož nacvičovali 

svá volná čísla, nástupy a defilé. Účastníci přijeli do Prahy v pondělí 24. 9. 2018. Po 

slavnostním večeru v neděli 30. 9. 2018 následoval Fashion show (módní přehlídka) 

v Hradešíně (Úvaly). V pondělí 1. 10. měli účastníci volný den a v úterý odlétali. Tlumočení 

bylo zajištěno v době od 24. 9. do 30. 9. 2018. 

Celkem se v roce 2018 zúčastnilo 39 států. 

Soutěžící se nejprve představili v národních krojích nebo v šatech, kterými 

reprezentovali své země. Volných disciplín se účastnily pouze dívky, které převážně tančily. 

Následovalo defilé v plavkách a ve společenských šatech, v nichž se vyhlásily výsledky. 

Vítězkou Miss Deaf World se stala Assia Uhanany z Izraele a Mister Deaf World Čech 

Jan Emmer, což je historický úspěch. Vyhlášeni byli rovněž Miss & Master Europa a Miss & 

Mister Asia. 

Finance z grantu byly použity podle žádosti - na uhrazení nákladů na tlumočení 

znakového jazyka (českého a mezinárodního znakového systému) a malou částí na účetní 

vedení projektu. Tlumočení probíhalo v průběhu celého týdne během nácviků a poté při 

slavnostním večeru, účetní služby jsou malým poměrem rozúčtovány do celého roku. 

Celkem se zapojilo 6 tlumočníků, dva neslyšící (mezinárodní znakový systém – MZS 

tlumočení pro cizince, v průběhu celého týdne) a 4 slyšící (2 tlumočníci se střídali během celého 

týden v týmu s neslyšícími a další 2 tlumočníci je doplnili na slavnostní večer, kdy jsou 2 

tlumočníci na podiu a 2 tlumočníci „nahazují“ neslyšícím tlumočníkům, kteří jsou rovněž na 

pódiu a tlumočí do MZS).  

Propagace akce probíhala prostřednictvím sociálních médií, webových stránek, Zpráv 

ve ZJ apod. Přínosem grantu je přístupnost celé akce pro neslyšící osoby. Bez tlumočení by 

disponovali pouze malou částí informací o dění na jevišti a především by nemohl probíhat ani 

nácvik, neboť poradci ve věcech jako je choreografie, líčení apod. jsou slyšící osoby, které 

neovládají ZJ. 
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Pozvánku v českém znakovém jazyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=xXql7Al515s&feature=youtu.be 

Pozvánku v mezinárodním znakovém systému: 

https://www.facebook.com/missmisterdeafworld/videos/322848624945664/ 

Po akci se podařilo zaujmout média, např. https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-

zpravy/570525/cech-jan-emmer-33-nejkrasnejsi-neslysici-muz-sveta-pracuje-na-radnici-

prahy-6.html 

a stal se rovněž titulní tváří nového časopisu SNN Jsem jedno ucho 

http://www.snncr.cz/file/oX21e/UCHO-1-2018.pdf . 

https://www.youtube.com/watch?v=xXql7Al515s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR384enhYr9alFNKBRYtnkow_J9jR4XX6kUFxmrYK8VaAZg-FGBZNfEHCcM
https://www.facebook.com/missmisterdeafworld/videos/322848624945664/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnXDkJf8p-I5PwC4VbNGaHKmiMsWKdyq7DLVQqwxh-1jGyykI6gu-dJwp_n5vm-tlF_BQm1Jgs6px0dmV7S_wik117Fk32YhApNcAXdEHUCrdL7p5yZxCxBj3DVL8vCdr1Yj6xzhYjy5_WJztcfa1PywnCMMYKm7J5-87cwfTFCyFNoNLBgZr75b1p_cFmYhknTjc-zEKvRUt9yKXI2Ata1Lh3elp0xHOXitxSzJBhBa21jvdjGCjK_jbITlba2MXps2VF0fHoRPemxajWp9Rr&__tn__=K-R
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/570525/cech-jan-emmer-33-nejkrasnejsi-neslysici-muz-sveta-pracuje-na-radnici-prahy-6.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/570525/cech-jan-emmer-33-nejkrasnejsi-neslysici-muz-sveta-pracuje-na-radnici-prahy-6.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/570525/cech-jan-emmer-33-nejkrasnejsi-neslysici-muz-sveta-pracuje-na-radnici-prahy-6.html
http://www.snncr.cz/file/oX21e/UCHO-1-2018.pdf
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Celý grant byl použit na proplacení služeb – tlumočení do českého znakového jazyka a 

mezinárodního znakového systému a na zajištění administrativy projektu. Grant vyžadoval 40% 

spoluúčast, celkové náklady byly 72 500 Kč. 

 

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených  

Mezinárodní spolupráce  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z. s. vzhledem k finanční podpoře z 

projektu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených má možnost 

realizovat i spolupráci s dalšími organizacemi na mezinárodní úrovni.  

Svaz je řádným členem světových a evropských mezinárodních organizací pro osoby se 

sluchovým postižením - WFD (Světová federace neslyšících), IFHOH (Mezinárodní federace 

nedoslýchavých – světová organizace), EUD (Evropská unie neslyšících) a EFHOH (Evropská 

federace nedoslýchavých).  

Členství umožňuje širší možnosti využití informačních zdrojů, dostupnost nových 

informací v oblasti problematiky sluchového postižení v celosvětovém měřítku, možnost 

efektivního využívání nových poznatků vědy a techniky, možnost výměny zkušeností, 

získávání cizojazyčné literatury a zkušeností. Velice důležitá je možnost navázání konkrétní 

spolupráce s jednotlivými národními organizacemi osob se sluchovým postižením. Získané 

informace jsou zveřejňovány na webových stránkách a v newsletteru SNN v ČR. 

Zároveň se jedná o důležitou a významnou reprezentaci České republiky, která byla 

mezi prvními státy světa, které uzákonily znakový jazyk. 

S členstvím je spojena účast na zasedáních a jednáních těchto mezinárodních 

organizací. Využití osobních kontaktů z těchto setkání, zprostředkování a aplikace získaných 

informací. Účast na konferencích a valných hromadách umožňuje vzájemnou spolupráci 

v oblasti péče, vzdělávání a podpory pro osoby se sluchovým postižením a osvěty u široké 

veřejnosti.  

V roce 2018 se konaly tři zahraniční cesty. 

Evropská federace nedoslýchavých – výroční valná hromada a konference v Lublani  

Začátkem května (10. – 12. 5. 2018) se zúčastnili Šárka Prokopiusová s Josefem 

Brožíkem zasedání valné hromady organizace EFHOH (European Federation of Hard of 

Hearing People - česky Evropská federace nedoslýchavých) v Lublani. 

Kromě toho se na stejném místě letos konala valná hromada organizace IFHOH 

(International Federation of Hard of Hearing – Světová federace nedoslýchavých, která se koná 

jednou za 2 roky. 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Zajištěni tlumočení na akcích Miss 

and Mister Deaf World, Europa, Asia 
Praha 43 500 Kč 

Magistrát hlavního 

města Prahy 
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Obě organizace se pak stejným dílem podílely na organizaci konference a IFHOH 

uspořádala workshop na téma Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) 

z hlediska osob se sluchovým postižením. 

 Všechny akce pomohla uspořádat slovinská organizace Zveza društev gluhih in 

naglušnih Slovenije.  

Workshop IFHOH 

 Ve čtvrtek 10. 5. se v sídle slovinské organizace konal workshop, jehož cílem bylo 

diskutovat o tom, které body z rozsáhlé úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

(CRPD) jsou zásadní pro osoby s postižením sluchu. Diskutovalo se v rámci 4 pracovních 

skupin a výstupy z workshopu využije IFHOH pro svoji další práci při obhajobě práv této 

skupiny osob. 

Na čtvrteční podvečer připravila slovinská organizace společnou procházku po 

historickém centru Lublaně s přijetím na lublaňské radnici, kde nás přivítal starosta Lublaně. 

Večer následovala společná večeře na lublaňském hradě, na který nás vyvezla prosklená 

lanovka. Lublaň je hezké město, překvapilo nás pouze svou velikostí, tedy naopak - tím jak je 

maličké. Centrum města se dá bez problémů projít pěšky, hromadnou dopravu pak zde zajišťují 

pouze autobusy, tramvaje či trolejbusy, o metru nemluvě. 

Konference 

V pátek 11. 5. se konala konference nazvaná „Přístupnost odstraňuje bariéry“. Úvodem 

byli přítomní seznámeni s aktuální situací ve světě (EFHOH, prezidentka Ruth Warick) a 

v Evropě (EFHOH, prezident Marcel Bobeldijk) pak už následovala plejáda přednášek ve 

slovinské režii. Zajímavý příspěvek např. přednesl Drago Perkič, vedoucí oddělení 

zdravotnických prostředků ve slovinském Ústavu zdravotního pojištění na téma budoucnosti 

kochleárních implantátů, konkrétně upozornil na nutnost počítat s četnými reimplantacemi 

v budoucnu a vlivu této skutečnosti na zdravotní pojištění. Diskuse byla živá, podobně jak u 

nás, i ve Slovinsku mají KI mnohé příznivce i odpůrce. Ve Slovinsku zatím reimplantace 

neproběhla, v ČR již ano, ale jde zatím o ojedinělé případy. 

 Další příspěvky se zabývaly např. pohledem na sluchové postižení ve slovinské 

legislativě, psychologickými aspekty hluchoty (např. vlivem rozvoje sluchu a řeči na rozvoj 

osobnosti) nebo na dostupnost péče o sluchově postižené v regionech (lékaři, audiologické 

firmy). Myslím, že problematika se ve Slovinsku výrazně neliší od reality v České republice. 

Valné hromady EFHOH a IFHOH 

Sobota 11. 5. byla zahájena valnou hromadou EFHOH, která byla zaměřena na 

fungování organizace za letošní a loňský rok, a řešily se plány na další období včetně rozpočtu 

organizace. Na programu byly volby viceprezidenta a jednoho člena výboru. Volba 

viceprezidenta se nakonec nekonala, neboť norská organizace na místě stáhla svůj návrh na 

protikandidáta dosavadní viceprezidentky Lidie Smolarek Best Mortena Buana a vyjádřila 

podporu Lidii. Lidia byla zvolena viceprezidentkou na následující dva roky. 



 13 

Na člena výboru kandidovali 4 delegáti – z Norska, Maďarska, Rakouska a Finska. Zvítězil 

kandidát z Norska. 

Další program obsahoval obvyklé body – vyúčtování roku a výroční zpráva 2017, návrh 

rozpočtu 2018, informace o činnosti a strategický plán EFHOH. Hlavní cíle EFHOH pro další 

období je prosazování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve členských státech, 

prosazování Evropského aktu přístupnosti (EAA European Accessibility Act), posílení pozice 

EFHOH v Evropském parlamentu (spolupráce s europoslanci) apod.  

Odpoledne následovala valná hromady IFHOH, která řešila podobné body, tentokrát na 

světové úrovni. Kromě toho jsme společně oslavili 40 výročí založení IFHOH, které uplynulo 

v roce 2017 (v liché roky se nekoná valná hromady, proto byla oslava v letošním roce). Na 

oslavu jsme ochutnali dort ve tvaru loga IFHOH, byl skvělý. 

Evropská unie neslyšících EUD – výroční valná hromada a konference ve Vídni 

4. – 7. 10. 2018 Vídeň. Zúčastnili se Šárka Prokopiusová a Pavel Šturm.  

4. 10. se konal workshop na téma zajištění dostupnosti informací pro neslyšící v EU, 

především informace o projektu 112 – dostupnost pohotovostního čísla i pro neslyšící ve všech 

státech EU, a o nové směrnici pro členské státy s cílem dostupnost webových stránek veřejných 

(státních) institucí. V ČR je již aplikace této směrnice v přípravě prostřednictvím pracovní 

skupiny při Úřadu vlády. Členkou pracovní skupiny je Pavlína Spilková a stálým hostem Šárka 

Prokopiusová 

5. 10. proběhla celodenní konference s názvem Dobrá praxe v Rakousku, která 

obsahovala příspěvky o praxi v Rakousku. Zajímavý byl příspěvek o tlumočení živých přenosů 

celoevropské pěvecké soutěže Eurosong do rakouského ZJ. Zaujala mě také přednáška o 

centrech pro neslyšící při nemocnicích (4 x v Rakousku), kde umějí ZJ i část sester a doktorů a 

je tam soustředěna širší nabídka péče pro neslyšící, např. je tam k dispozici psycholog 

s tlumočníkem apod. Zaujal mě i vzdělávací program pro neslyšící lektory ZJ na univerzitě 

v Salcburku a postřehy dlouholeté neslyšící poslankyně rakouského parlamentu Helene Jarmer, 

která je v současnosti prezidentkou rakouské organizace neslyšících.   

Na druhou stranu jsme se dozvěděli, že systém vzdělávání ve školách pro neslyšící je 

podobný jako u nás, ZJ se používá jen někde, není povinný (učitelé ho nemusí umět) a rodiče 

si často přejí, aby se dítě vzdělávalo pouze orálně (rodiče mohou učiteli zakázat při výuce jejich 

dítěte znakovat). 

V sobotu 6. 10. se pak konala Valná hromada EUD, která jako každý rok obsahovala 

projednání potřebné agendy, jako je výroční zpráva, plány na příští rok, rozpočty apod. 
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I. Evropské fórum neslyšících žen - Deaf women in movement 

18. – 20. 10. 2018 se ve španělské Valencii konalo I. Evropské fórum neslyšících žen. 

Pozvánku dostali zástupci členských států EUD, což je v ČR SNN v ČR. Prezidentka SNN 

v ČR přizvala k účasti za ČR Pavlínu Spilkovou prezidentka Asnep. 

Ve dnech 18. – 19. 10. se konal workshop s cílem sdílet zkušenosti s prací s neslyšícími 

ženami v jednotlivých zemích. Zúčastnilo se 18 států EU, některé státy mají přímo organizace 

neslyšících žen (Irsko, Španělsko), některé mají komise žen při organizacích neslyšících 

(Francie apod.). Výstupy z workshopu – zmapování oblastí genderová vyváženost 

v organizacích neslyšících, genderové násilí mezi neslyšícími a přístup neslyšících žen ke 

zdravotní péči. 

V sobotu 20. 10. se konala konference Deaf Women in movement. 

Přednášky po praxi v jednotlivých zemích. Některé, především severské země, Anglie, 

Španělsko a Francie jsou daleko a ženské hnutí tam má dlouhou tradici. Jiné státy, např. 

Lotyšsko s tímto hnutí zkušenosti nemají. Podobně jako ČR o jejíž situaci přednesla příspěvek 

Šárka Prokopiusová. 

V příspěvku mluvila o tom, že např. v organizacích neslyšících nemáme 

s rovnoprávností mužů a žen problém. Naopak v mnohých organizacích jsem ženy v převaze. 

Vyplývá z toho i fakt, že ženskou otázku u nás neslyšící ženy příliš neřeší. Na workshopu jsme 

si české zástupkyně uvědomily, že i u nás jsou neslyšící ženy, které na nerovnoprávnost či 

přímo diskriminaci narážejí přímo v běžném životě, např. v rodině ze strany muže, nebo 

v zaměstnání. A uvědomily jsme si, že o tom nevíme. Což neznamená, že to neexistuje. 

Proto jsme se po návratu s Pavlínou Spilkovou rozhodly, že spolu s Asnep uspořádáme 

setkání neslyšících žen s cílem zjistit, zda by byl o problematiku zájem. Pokud ano, budeme se 

snažit nastavit formu (návrh např. komise žen pod SNN v ČR. Setkání proběhlo v neděli 2. 12. 

2018 ve škole pro neslyšící v Holečkově ulici, zúčastnilo se ho přes 60 neslyšících či 

nedoslýchavých žen a projevily velký zájem o danou problematiku. Již funguje nezávislá 

(mimo jakoukoliv organizaci) pracovní skupina a připravuje další aktivity. II. Evropské fórum 

by se mělo konat v roce 2020.  
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Organizace Členský příspěvek V Kč 

IFHOH 240 € 6626 Kč 

EFHOH 170 € 4695 Kč 

WFD 1000€ 27 580 Kč 

EUD 2000 € 55 160 Kč 

Celkové náklady 3410 € 94 061 Kč 

Vzdělávací a osvětová činnost  

Zatímco fyzické bariéry jsou v dnešní společnosti již vcelku vnímány  

a společnost si je uvědomuje, komunikační bariéry způsobené nevhodnými podmínkami pro 

osoby se sluchovým postižením laickou, ale často i odbornou společností (lékaři) vnímány 

nejsou.  

Proto dalším cílem projektu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 

postižených je osvěta problematiky sluchového postižení, reflektující nutnost neustálého 

upozorňování na komunikační bariéry a bariéry způsobené nevhodnými podmínkami, jako je 

např. hluk, absence vizuálního kontaktu, nemožnost získání informací v dostupném kódu – 

např. znakový jazyk, písemný projev, problematická dostupnost tlumočníků znakového jazyka, 

finanční nedostupnost kompenzačních pomůcek apod. 
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 SNN v ČR provádí osvětu sluchového postižení prostřednictvím online cesty - vlastních 

webových stránek (kde jsou informace i ve znakovém jazyce), Facebooku, newsletteru, dále 

tištěných letáků a jiných informačních materiálů, pak také prostřednictvím účastí na akcích, 

jejichž cílem je také propagace problematiky sluchového postižení a možnosti podpory a 

prostřednictvím vzdělávacích akcí.  

V roce 2018 jsme se zúčastnili:  

▪ konference INSPO –  7. 4. 2018, Kongresové centrum Praha, stánek s propagací 

činnosti SNN v ČR, 

▪ veletrhu neziskových organizací NGO Market – 11. 4. 2018, Fórum Karlín Praha, stánek 

s propagací činnosti SNN v ČR,  

▪ veletrhů zdraví a sociálních služeb Prahy 8, Prahy 10, Prahy 11 a Prahy 12, 

▪ Mezinárodního dne neslyšících a znakového jazyka (od roku 2018 vyhlásilo OSN den 

23. 9. dnem znakových jazyků), který pořádala dne 22. 9. 2018 Asociace organizací 

neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Byly představeny jednotlivé oblasti života a 

potřeb osob se sluchovým postižením. Cílem je setkání osob se sluchovým postižením a 

především informování veřejnosti. 

O všech akcích jsme informovali na webových stránkách a FB SNN v ČR. Některé akce 

či informace jsme avizovali v Televizních zprávách pro neslyšící, nebo Tichých zprávách  

(v českém znakovém jazyce) a na portálu Helpnet.  

Informovali jsme vždy před konáním akce i poté zprávami o jejich průběhu. Dále mnoho 

informací převádíme do znakového jazyka. Tyto informace buď uveřejňujeme elektronicky, 

nebo je předáváme na prezentacích. Dotace byla částečně využita na poplatky v rámci těchto 

akcí (poplatky za stánek, registrační poplatky na konferencích apod.). 

 

V roce 2018 jsme uspořádali u příležitosti oslav 150. výročí vzniku prvního spolku 

neslyšících v českých zemích odbornou konferenci s názvem Jak připravit neslyšící na 

budoucnost. Konference, kde se přednášelo a diskutovalo o budoucnosti neslyšících, se konala 

8. června 2018 d 9:30 do 17 hod v prostorách Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí 

pod záštitou radního Daniela Hodka. Všichni účastníci se sešli v jednom z nejkrásnějších 

pražských sálů – v Brožíkově sále. Je vzácný tím, že za svoji stoletou existenci se 

nemění.  Zapůjčil nám ho Magistrát hlavního města Prahy v zastoupení primátorky Adriany 

Krnáčové. 

Konference i následný workshop se konaly u příležitosti 150. výročí Pražského spolku 

neslyšících, který je jedním z prvních spolků, které vznikly ve prospěch handicapovaných. 

Tehdejší heslo spolku znělo: srdce u Boha a ruku při práci, u vzájemné pomoci. Tahle věta 

pořád platí, za sto padesát let se nic nezměnilo. Stále se navzájem podporujeme a pracujeme 

srdcem, alespoň většina z nás.  
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Hlavním tématem konference bylo předání si informací a diskuse, co neslyšící potřebují, 

aby měli co nejlepší život: vzdělání a pracovní možnosti. Neslyšícími jsou zde myšleni lidé 

s různou ztrátou sluchu a komunikačními potřebami, tj. neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví a 

implantovaní. Poprvé v ČR jsme udělali experiment, kdy účastníkům konference tlumočili 

neslyšící tlumočníci do českého znakového jazyka a mezinárodního znakového systému 

s podporou slyšících tlumočníků. Pro nedoslýchavé byl zajištěn simultánní přepis, jak je již 

běžnou praxí. Konference měla mezinárodní účast. Pozvání přijali zástupci Evropské unie 

neslyšících (EUD) a Evropské unie neslyšící mládeže (EUDY), kteří mluvili o budoucnosti 

neslyšících v Evropě. O budoucnosti neslyšících v České republice velmi zajímavě hovořil Dr. 

Alexandr Zvonek. Zvonek zde mluvil o budoucnosti neslyšících a vlivu technologií na jejich 

životy. Další příspěvky se věnovaly tématům jako Včasná diagnostika sluchu, Vzdělávání 

neslyšících, Možnosti zaměstnání pro neslyšící a Budoucnost pracovního trhu. 

Naše závěry z konference: 

▪ stále je potřeba pracovat na legislativě podporující kvalitní život neslyšícíc, 

▪ za svou budoucnost je každý neslyšící odpovědný především sám, 

▪ předpokladem úspěchu je znát dobře psanou formu českého jazyka, 

▪ vzdělávání neslyšících nemá ucelenou koncepci, 

▪ neslyšícím chybí potřebné vzdělání a setkávají se s nedůvěrou ze strany 

zaměstnavatelů, 

▪ v České republice není plošně realizování novorozenecký screening pro včasnou 

diagnostiku sluchové vady. 
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V sobotu 9. 6. se konal workshop s názvem Jak se stát úspěšným neslyšícím. Účastníci 

diskutovali v uzavřených skupinách nad zvolenými tématy – zaměstnávání, vzdělávání, respekt 

mezi generacemi a důležitost zahraničních zkušeností. Zásadním výstupem z workshopu bylo 

vyslovení potřeby podobných diskusí a návrh na pravidelné pořádání nad podobnými i dalšími 

tématy.   

 

Informace a foto z konference: http://www.snncr.cz/file/VY21e/NEWSLETTER-3-2018.pdf  

Video z konference: http://www.snncr.cz/Jak-pripravit-neslysici-na-bucoucnost.html  

Video z worshopu: http://www.snncr.cz/Jak-se-stat-uspesnym-neslysicim.html  

K 150. výročí byla vydána brožura informující o činnosti nástupce prvního českého spolku 

neslyšících – Pražského spolku neslyšících.  

  

http://www.snncr.cz/file/VY21e/NEWSLETTER-3-2018.pdf
http://www.snncr.cz/Jak-pripravit-neslysici-na-bucoucnost.html
http://www.snncr.cz/Jak-se-stat-uspesnym-neslysicim.html
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Ke stejnému výročí byla zahájena nová osvětová kampaň – Jsem jedno ucho.  
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Rok 2018 = pět besed Jsem jedno ucho s více než 200 studenty. 27 příběhů osobností.  

Na Facebooku 1100 fanoušků. Křest knihy Jsem jedno ucho, která vyšla v nákladu 1 000 kusů, 

besedovali jsme se studenty středních škol, zúčastnili jsme se v Praze 8 Veletrhu poskytovatelů 

sociálních služeb, s knihami jsme byli i na veletrhu Aktivní Desítka v Praze 10, kde jsme měli 

nejen stánek, ale i pódiové vystoupení, zúčastnili jsme se besedy k dokumentárnímu filmu 

Slyšet očima, ve škole v Holečkově v Praze 5 jsme rozdávali knihy na Mezinárodním dni 

neslyšících, knihy jsme distribuovali i do vybraných pražských domovů seniorů.  

Organizace Člověk v tísni pak vybrala projekt Jsem jedno ucho jako jeden ze dvanácti 

projektů, který má inspirovat mladé lidi. Autorka projektu Veronika Cézová tak na začátku 

listopadu studentům středních a vysokých škol na akci inspiRACE představila aktivity projektu. 

Na základě této akce přišlo opět – přímo z řad studentů – pozvání na jejich střední školy. Všude 

jsme rozdávali knihy, brali roll-up projektu a studentům jsme rozdávali placky Jsem jedno ucho.  

V neposlední řadě jsme knihu rozdali i finalistům světové soutěže Miss & Mister Deaf World 

and Europe and Asia, World Fashion show 2018.  

Projekt Jsem jedno ucho také poskytl mediální podporu nejkrásnějšímu neslyšícímu 

muži světa Janu Emmerovi, kterému jsem domluvili 6 rozhovorů v médiích i natáčení reklamy.  

Projekt byl primárně cílený na slyšící. V průběhu se však ukázalo, že projekt nadchnul i 

nedoslýchavé.  

Na Facebook a další kontakty se nám začali sami ozývat lidé z komunity osob se 

sluchovým postižením – nedoslýchaví, ohluchlí, šelestáři, nositelé kochleárních implantátů i 

neslyšící s tím, že by se chtěli do projektu zapojit a rovněž vyprávět svůj příběh.  

Témata, která se objevovala v příbězích Jsem jedno ucho, začala rezonovat veřejností – 

a objevila se i napříč médii: např. nedostatek tlumočníků, ztížené uplatnění na trhu práce, 

nerovné zacházení s lidmi se sluchovým handicapem, problematika kochleárního implantátu či 

povědomí o tom, že „neslyšet“ pro každého člověka se sluchovým handicapem znamená něco 

jiného.  

Na základě pozitivních reakcí od slyšících, neslyšících i nedoslýchavých vznikl na konci 

roku 2018 časopis Jsem jedno ucho (dvouměsíčník), který na základě příběhů přibližuje osudy 

lidí se sluchovým handicapem, upozorňuje na změny v legislativě, ukazuje spolkový život. 

Vánoční číslo bylo zaměřené na úspěšné neslyšící doma i ve světě. Vydávání časopisu 

pokračuje i v roce 2019.  

Časopis je v současné době zdarma v elektronické formě, ale rádi bychom ho dostali co 

nejdříve – opět zdarma – i mezi starší generaci v tiskové podobě.  

Aktivit projektu si všímala i média. Projekt se objevil v ČTK, na Aktuálně.cz, v deníku 

Metro, Mladá fronta Dnes, v měsíčníku Elle, v České televizi, v Českém rozhlasu, v Blesku, na 

Mediáři, na Mediaguru či na webu Helpnet. 
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Servis služeb 

Dalším cílem projektu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 

postižených je zajistit zázemí, organizační a provozní akceschopnost Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR na takové úrovni, aby byla organizace schopna realizace kvalitních 

projektů v souladu se svým posláním a cíli. 

SNN v ČR poskytuje s využitím specifických komunikačních systémů soustavnou 

poradenskou, metodickou i konkrétní odbornou pomoc svým organizačním jednotkám a 

jednotlivcům z řad cílové skupiny, tedy osob se sluchovým postižením, i laické veřejnosti.  

Vytvořené zázemí umožní realizaci různých projektů SNN v ČR, u nichž nejsou 

nárokovány hospodářsko - správní náklady a které doplňují a podporují potřebné spektrum 

činností SNN v ČR. Jedná se zejména o vzdělávací a osvětové působení na členskou základnu 

SNN v ČR a na běžnou veřejnost. V této oblasti je cílem popularizace problematiky 

seznamování veřejnosti s oblastí sluchového postižení. Dalším zaměřením SNN v ČR je aktivní 

spolupráce s tuzemskýmia zahraničními organizacemi zaměřenými na problematiku 

sluchového postižení a podpory spolkového života cílové skupiny. 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou v Praze, zajistili jsme 

tlumočení několika přednášek pro veřejnost. 

Rovněž pokračovala spolupráce se Švandovým divadlem na Smíchově, více informací 

níže.  

Z dotace je hrazen provoz služeb SNN v ČR. Jedná se především o mzdové prostředky 

pracovníků vedených v projektu (koordinátor projektů, administrativní pracovník, pracovník 

marketingu – grafik) a o náklady na provoz – kancelářské potřeby, opravy, poštovné, telefony, 

nájem, služby k nájmu, ostatní služby, kopírování aj. Součástí dotace je i spoluúčast ve výši 

nejméně 30% výše dotace. 

Pouze s podporou servisního zázemí je možné organizovat výše zmíněné akce i další aktivity.  

  

Projekt Pracoviště Výše dotace 
Poskytovatel 

dotace 

Podpora veřejně účelných aktivit spolků 

zdravotně postižených 
Praha 384 380 Kč Úřad vlády 

Konference ke 150. letům spolků 

neslyšících 
Praha 96 700 Kč MHMP 

Jsem jedno ucho Praha 60 000 Kč MHMP 
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Letní tábor pro děti se sluchovým postižením a jejich sourozence  

Letní tábor pro dětí se sluchovým postižením a jejich sourozence se konal od 15. - 25. 

července 2018 v Tvrzi Holašice, (adresa: Tvrz Holašice, Chrást, p. Milevsko 399 01), nedaleko 

Orlické přehrady.  

Tábora se zúčastnilo 38 dětí a všechny měly sluchové postižení. Narozeny byly 

v rozmezí let 2002 – 2012. 11 dětí bylo z Prahy. Doprovázelo je 8 osob doprovodu (6 

vedoucích, hlavní vedoucí, zdravotník). Veškerý personál ovládal ZJ.  

Děti byly rozděleny do pěti oddílů, každý oddíl si zvolil svou barvu a také znak.  

Táborová hra obsahovala různé soutěže, kromě toho děti absolvovaly výlety, např. na zámek 

Orlík a výlet parníkem po přehradě a samozřejmě nechyběla ani noční bojovka. Počasí táboru 

přálo, ale i kdyby ne, měly děti k dispozici malou tělocvičnu. 

Součástí táborových her byla podpora slovní a znakové zásoby dětí. Vždy po skončení 

hry si děti opakovaly nové znaky či slova a učili se je používat i v jiné situaci.  

Během tábora proběhla namátková kontrola z Hygienické stanice, kontrola proběhla bez 

nálezu. 

 

V roce 2019 je tábor plánován ve stejném termínu a na stejném místě, neboť se místo 

ukázalo jako vyhovující. 

  

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Letní tábor pro děti se sluchovým 

postižením a jejich sourozence  
Praha 55 000 Kč 

Magistrát hlavního 

města Prahy 
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Zpřístupnění kulturních zážitků a informací osobám se sluchovým postižením  

Projekt probíhal podle záměru se změnami, které způsobil fakt, že Švandovo divadlo 

v období květen – říjen 2018 procházelo rekonstrukcí. Přesto byly aktivity naplněny až na dvě 

(z plánovaných 7) – nebyl realizován Workshop, důvodem bylo nedostatečné časové možnosti 

právě v důsledku probíhající rekonstrukce a nebyly přeloženy informace o titulkovaných 

představeních na webu divadla, zde bylo důvodem technické problémy ze strany divadla, které 

je majitelem webových stránek. 

 

Ostatní aktivity realizovány byly: 

▪ natáčení upoutávek, 

▪ tlumočení DOD, 

▪ titulkování představení, 

▪ divadelní představení. 

Natáčení upoutávek 

Byly natočeny 3 pozvánky ve ZJ 

https://www.youtube.com/watch?v=7OsNXsHLm94&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwt9-SIUOgg 

https://www.youtube.com/watch?v=PKljrItDuJY&feature=youtu.be 

Tlumočení DOD 

Den otevřených dveří se v roce 2018 nekonal, ale koncem října 2018 opět se otevíralo 

divadlo po rozsáhlé rekonstrukci a bylo zajištěno tlumočení.  

Titulkování představení 

Jedno představení měsíčně bylo titulkováno, mimo dobu uzavírky z důvodu 

rekonstrukce a divadelních prázdnin. Titulkování je zajištěno zcela v režii divadla. 

Divadelní představení 

V sobotu 5. 5. 2018 se konalo představení, které bylo titulkované a výjimečně také 

tlumočené do ZJ. Představení bylo celé zakoupeno a určeno výhradně pro osoby se sluchovým 

postižením a jejich příznivce. Lístek si zakoupila 144 diváků. Součástí představení bylo i 

slavnostní uvítání hostů s proslovem k 150. letům působení organizací neslyšících v Praze (a 

v Českých zemích). Hosté při odchodu obdrželi kalendáře s historickými fotografiemi spolkové 

činnosti neslyšících. 

Z grantu bylo zajištěno tlumočení představení do ZJ a zajištění ostatních služeb – 

pozvánky, PR a simultánní přepis.  

https://www.youtube.com/watch?v=7OsNXsHLm94&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Jwt9-SIUOgg
https://www.youtube.com/watch?v=PKljrItDuJY&feature=youtu.be
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Společenský večer  

Společenský večer se konal 15. 9. 2018 na parníku Europe. V rámci grantu nebylo na 

této akci nakonec hrazeno nic, podařilo se vše zajistit z jiných zdrojů. Slavnostního večera se 

zúčastnilo 190 hostů z řad osob se sluchovým postižením i jejich příznivci. 

Hluchota je vážný zásah do života každého člověka. Znesnadňuje komunikaci mluvenou 

řečí, a tím i příjem informací, což vede ke společenské izolaci. Toho si byli vědomi i Jan Mücke 

a Václav Frost. Po vzoru Ústavu pro hluchoněmé v Berlíně chtěli vybudovat spolek neslyšících. 

Z úvah se stal skutek a v roce 1868 založili Spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského v 

Praze, předchůdce Pražského spolku neslyšících. 

Oslavy Pražského spolku neslyšících vyvrcholily 15. září 2018 v přístavišti Na 

Františku v Praze 1, kde byla pokřtěná kniha autorky Veroniky Cézové Jsem jedno ucho, která 

je souborem příběhů neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých a byla vydána u příležitosti 

oslav. 

Prostředky byly použity v souladu se žádostí – na mzdové prostředky koordinátora 

projektu, na DPP (neslyšící figurant pozvánek ve ZJ), tlumočníci ZJ a grafik (pozvánky). Dále 

pak na ekonomické služby.  

Prostředky byly použity podle žádosti, s mírným snížením ve všech položkách – 

v souladu s nižší částkou dotace proti dotaci (63 850 x 61 700).  

 

V roce 2019 je plánována spolupráce se Švandovým divadlem na Smíchově ve stejném 

rozsahu jako dosud. 
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Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Získané dotace byly použity na provozní náklady – nájem pobočky, nákup vybavení, 

spotřebního materiálu a kancelářských potřeb. 

Od 1. 1. do 27. 11. 2018 bylo poskytnuto 224 poradenských nebo tlumočnických úkonů 

celkem 51 klientům z celého kraje, z toho 43 anonymních klientů a 8 klientů se smlouvou 

(služba smlouvu nevyžaduje, pokud o ni žádná ze stran nepožádá). 

 

Projekt Pracoviště 
Výše 

dotace 

Poskytovatel 

dotace 

Odborné sociální poradenství a tlumočnické 

služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Karlovy 

Vary 
10 000 Kč 

Město Karlovy 

Vary 

Odborné sociální poradenství a tlumočnické 

služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Karlovy 

Vary 
20 000 Kč Město Chodov 

Odborné sociální poradenství a tlumočnické 

služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Karlovy 

Vary 
5 000 Kč Město Nejdek 

Odborné sociální poradenství a tlumočnické 

služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Karlovy 

Vary 
10 000 Kč 

Město Kraslice 

 

Odborné sociální poradenství a tlumočnické 

služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

v Karlovarském kraji 

Karlovy 

Vary 
4 000 Kč 

Rotava 

 

Celkem   49 000 Kč  

  

Projekt Pracoviště 
Výše 

dotace 

Poskytovatel 

dotace 

Zpřístupnění kulturních zážitků a informací 

osobám se sluchovým postižením 
Praha 61 700 Kč 

Magistrát 

hlavního města 

Prahy 



 27 

Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící 

Projekt v rámci výzvy 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje 

sociální práce s názvem Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící, registrační č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605 byl zahájen dne 1. 10. 2018 a poběží do 30. 9. 2020. 

Projekt má celkem pět klíčových aktivit (KA), přičemž všechny dohromady mají za cíl pomoci 

zapojeným organizacím (pobočným spolků SNN  v ČR a obecně prospěšným společnostem, 

které SNN v ČR založil) poskytovat ještě lépe sociální služby. První klíčová aktivita (KA1) se 

zaměřuje na vyhodnocení současných postupů při práci s klientem, tzn. zhodnocení standardů 

kvality v sociálních službách, rozhovory s klienty a rozhovory s pracovníky dané sociální 

služby. Toto vyhodnocení provádí najatý externí odborník na kvalitu poskytovaných služeb. 

Druhá klíčová aktivita (KA2) navazuje na tu předchozí a věnuje se aktualizaci standardů a 

metodických materiálů zapojených sociálních služeb formou konzultací od najatého externího 

odborníka na tuto oblast. Třetí klíčová aktivita (KA3) se věnuje zvyšování odbornosti 

zaměstnanců zapojených sociálních služeb a to formou akreditovaného vzdělávání a 

metodických setkání. Čtvrtá klíčová aktivita (KA4) se týká zpracování počítačového programu 

(databáze), která bude zapojeným organizacím sloužit pro evidenci sociální práce a evidence v 

rámci sociální služby. Poslední, pátá, klíčová aktivita (KA5) se věnuje podpoře mezioborové 

spolupráce v jednotlivých krajích, kde působí organizace zapojené do projektu. V rámci této 

KA5 proběhnou setkání jak se zástupci krajů, tak také se zástupci ostatních sociálních služeb s 

cílem navázat, nebo prohloubit již stávající, spolupráci. 

V době těsně po zahájení projektu probíhala především komunikace s organizacemi, 

které vyjádřily vůli se do projektu zapojit. Většina z těchto organizací se do projektu opravdu 

zapojila, pouze za minimum z nich musela být hledána náhrada. Celkem je do projektu zapojeno 

10 organizací z 9 krajů ČR (Jihočeský, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, 

Středočeský, Ústecký, Vysočina a Zlínský kraj). 

Následně probíhala setkání se zástupci zapojených organizací. Cílem těchto setkání bylo 

seznámení organizací s podrobnostmi projektu a projednání konkrétní podoby a oboustranných 

očekávání. Tato setkání probíhala většinou v sídlech daných organizací, pouze část z nich byla 

uskutečněna v Praze. 

Dále byli vytipováni a osloveni experti na oblast kvality poskytovaných sociálních 

služeb. Jedná se z větší části o bývalé externí spolupracovníky Ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky (MPSV) a druhou část tvoří experti z řad samotných poskytovatelů. S 

těmito experty poté v lednu 2019 proběhlo setkání, kde byla domluvena konkrétní podoba a 

obsah spolupráce po dobu projektu. 

V neposlední řadě také probíhala jednání ohledně zpracování databáze, kdy byly 

osloveny různé zpracovatelské organizace a na začátek roku 2019 byly naplánovány schůzky s 

těmi, kteří o spolupráci projeví zájem. Osloveny byly také různé vzdělávací organizace s 

požadavkem na uzavřené akreditované kurzy na témata, která vzešla ze setkání se zapojenými 

organizacemi. Na rok 2019 jsou také naplánována mezioborová setkání, ta však proběhnou až 

po ukončení klíčové aktivity č.1. 



 28 

JINÉ AKTIVITY MIMO PROJEKTY  SNN V ČR 

PACIENTSKÁ RADA MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ 

V říjnu 2017 byla prezidentka SNN v ČR jmenována členkou Pacientské rady, 

poradního orgánu ministra zdravotnictví. 

Zahájení činnosti pacientské rady bylo především o nastavování statutu a pravidel. Již 

v prosinci 2017 začala důležitá jednání k proplácení zdravotnických prostředků zdravotními 

pojišťovnami. Je tedy i o proplácení sluchadel, tvarovek a kochleárních implantátů. Pozice 

v pacientské radě se ukázala klíčová především z toho důvodu, že její členové jsou součástí 

legislativního procesu již v jeho začátcích. Celý rok pak tato jednání probíhala a podařilo se 

prosadit zvýšení příspěvku na sluchadlo. Dalším cílem je dosáhnout proplácení binaurální 

korekce (příspěvek na dvě sluchadla), v této věci probíhají jednání dále.  

Účast v legislativním procesu  

 Ve spolupráci se Sdružením zdravotně postižených, ASNEP a NRZP byly průběžně 

připomínkovány návrhy legislativních změn v zákonech a jiných právních předpisech.  

 Přehled nejdůležitějších aktivit v legislativní oblasti v r. 2018: 

▪ zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného 

sektoru, 

▪ připomínky k novele zákona c. 48/1997 Sb., příloha – kategorizační strom, 

▪ připomínky k překladu technické normy EN 63080:2017: Termíny a definice 

přístupnosti, 

▪ připomínky k novele autorského zákona (‚ve smyslu doplňování audiovizuálních děl o 

tlumočení či titulky), 

▪ připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

▪ připomínky k věcnému záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení 

dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním 

systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví), 

▪ připomínky k návrhu zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích, 

▪ připomínky k metodickému pokynu MZ ČR k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let, 

▪ připomínky k nové vyhlášce - o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo 

muničnímu průkazu, 

▪ připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Zkvalitňujeme sociální služby 

pro neslyšící 
ČR 

4 662 928,75 Kč 

Doba trvání projektu  

24 měsíců 

OPZ/2.2/071/0007605 
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▪ připomínky k metodické pomůcce pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících 

přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

▪ připomínkování návrhu na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany. 

 

Značka spolehlivosti 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR prošel v roce 2017 hodnocením 

spolehlivosti veřejně prospěšných organizací z Asociace veřejně prospěšných organizací, a 

mohl si tak zažádat o tzv. Značku spolehlivosti. Z pohledu odborného posouzení jsme 

organizací, která dobře pracuje a má potenciál se dále rozvíjet. 

Co je Značka spolehlivosti? Značka spolehlivosti je zkrácený název, celý název značky 

zní Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Veškeré 

informace týkající se značky, včetně metodik, podle 

kterých probíhá hodnocení, jsou veřejné. 

Značku spolehlivosti může získat nezisková organizace, která splní vstupní kritéria – 

má sídlo na území ČR, existuje min. 2 roky, audituje, minimálně 10 % z celkových výnosů má 

ze soukromých zdrojů (od dárců) atd. Pokud nezisková organizace vše splňuje, může uzavřít 

smlouvu o hodnocení. Poté probíhá hloubkové hodnocení, které se týká 5 oblastí: poslání, cílů 

a hodnot; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundraisingu a vztahů s veřejností; finančního řízení 

a hospodaření; transparentnosti vůči veřejnosti. Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí i finance, 

ale vyplatí se! Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, jehož ústředí v Praze – Karlíně 

již prošlo hodnocením a nejvíce oceňuje zpětnou vazbu od hodnotitelů, která odkryla nějaká 

slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace. Status Spolehlivá veřejně 

prospěšné organizace, tj. Značku spolehlivosti jsme dostali.  

V roce 2018 jsme prošli prvním kontrolním prověřením, opět úspěšně a jsme oprávnění 

značku používat do června 2019, kdy opět projdeme kontrolním prověřením. 

Spolupráce s Českou poštou – komunikátory pro nedoslýchavé  

Pilotní projekt komunikátoru pro nedoslýchavé a ohluchlé na pobočkách České pošty 

slavil v roce 2018 mezi lidmi se sluchovým handicapem úspěch. Deset krabiček, které zesilují 

hlas pracovníků za přepážkou, proto zůstalo na pobočkách České pošty až do konce roku. Lidé 

se sluchovým handicapem si na svém sluchadle přepnou na systém indukční smyčky. Díky 

tomu pak s pomocí komunikátory slyší mnohem lépe hlas pracovníka na přepážce, který mluví 

do mikrofonu. Nedoslýchavé tedy neruší okolní zvuky, hluk se zcela eliminuje. Komunikátor 

pomáhá například i seniorům, kteří již hůře slyší, ale sluchadlo nemají. V tomto případě 

krabička slouží jako prostý zesilovač zvuku. Po zmáčknutí je hlas pracovníka za přepážkou 

hlasitější.  
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Ocenění funkcionáři SNN v ČR 

Viceprezident SNN v ČR, z. s. a dlouholetý předseda Pražského spolku neslyšících 

Pavel Šturm získal v květnu 2018 prestižní ocenění od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy 

Havlové pro osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením.  

Členská základna SNN v ČR a uživatelé služeb 

Projekty v  r. 2018 na sebe cíleně navazovaly a tvořily provázaný celek specifických 

služeb pro sluchově postižené, které umožnily plnit hlavní cíl Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých. Služby jsou poskytovány všem zájemcům, členům  

i nečlenům Svazu. Jejich realizace byla náročná nejen časově a personálně,  

ale i z hlediska velmi limitovaných finančních možností. Důležitý je i diferencovaný přístup 

k  uživatelům služeb podle typu a rozsahu jejich sluchového postižení,  

tím i použití vhodných metod komunikace. 

Sekretariát  

▪ vyhledávání grantových programů a dotačních řízení, 

▪ koordinace celorepublikových projektů, 

▪ organizační zajištění porad, pracovních schůzek a zasedání volených orgánů SNN v ČR, 

▪ administrativní zajištění chodu SNN v ČR, 

▪ zajištění přednášek, seminářů a kurzů,  

▪ připomínkování legislativních procesů, 

▪ mediální činnost – tvorba webových stránek a vydávání Newsletteru, aktualizace profilu 

na Facebooku, 

▪ fundraising  pro činnost SNN v ČR. 

Volené orgány SNN v ČR  

▪ zasedání Výkonného výboru SNN v ČR se konalo 8 x, 

▪ zasedání Republikového výboru SNN v ČR se konalo 2x, 

▪ zasedání Republikové kontrolní komise SNN v ČR se konalo 3 x, 

▪ průběžné projednání aktivit SNN v ČR a jejich personálních a ekonomických zajištění, 

▪ projednání projektů SNN v ČR, 

▪ účast zástupců Volených orgánů na zasedání organizací, kde je SNN v ČR členem 

(ASNEP, NRZP, EUD, EFHOH aj.).  

Finanční zdroje pro Krajské organizace SNN v ČR 

Středočeský kraj 

Kraj Vysočina 

Ústecký kraj 

Olomoucký kraj 
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Další finanční zdroje pro ostatní pobočné spolky a obecně prospěšné organizace SNN v 

ČR 

Úřad vlády 

Magistrát hlavního města Prahy 

Jihomoravský kraj 

Karlovarský kraj 

Královéhradecký kraj 

Liberecký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Plzeňský kraj 

Středočeský kraj 

Ústecký kraj 

Vysočina 

Zlínský kraj 

Dary (drobní dárci) 

Všem našim sponzorům, donátorům a příznivcům děkujeme za finanční, věcné  

a morální podpoření našich aktivit a věříme v jejich přízeň nadále. Děkujeme i našim 

pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a funkcionářům za obětavou práci, trpělivost 

a čas, který věnují pro naplnění cílů SNN v ČR. 

Zpráva auditora 

 Stejně jako v roce 2017 se i v roce 2018 do celkového výsledku hospodaření negativně 

promítají odpisy dlouhodobého majetku.  




























