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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: 00676535 
BÚ: 135228643/0300 ČSOB a.s. Praha 1 
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 
http://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,  
                                              předseda Rady neslyšících  
Dagmar Radilová  -  viceprezidentka SNN v ČR,  
                                              předsedkyně Rady nedoslýchavých 
Jaroslav Paur    -  ředitel sekretariátu SNN v ČR   
 
V roce 2016 bude v souladu se Stanovami SNN v ČR svolán Sjezd, kde proběhne 
volba statutárních zástupců a členů volených orgánů na další čtyřleté období.  
 
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) 
 
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) 
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 Sdružení zdravotně postižených v ČR (SZdP v ČR) 
 

Média  
 webové stránky – www.snncr.cz  
 Newsletter – zpravodaj SNN v ČR 
 regionální bulletiny organizačních jednotek  SNN v ČR 
 Facebook - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 
 
Struktura k 31. 12. 2015  
 56 pobočných spolků 

V tom: 
 8 Poradenských center s registrovanými sociálními službami (Domažlice, Most, 

Ústí nad Labem, Děčín, Tábor, Svitavy, Prostějov, Šumperk) a 1 Centrum denních 
služeb v Brně   

 4 krajské organizace (Praha, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj) 
 5 obecně prospěšných společností, jejichž zakladatelem je SNN v ČR 

V roce 2014 došlo k významné změně struktury SNN v ČR. Vzniklo několik 
obecně prospěšných společností, jejichž náplní je poskytování sociálních služeb. 
Tímto krokem došlo k oddělení spolkové činnosti od poskytování profesionálních 
sociálních služeb. 

V rámci republiky i nadále zajišťují některé pobočné spolky SNN v ČR 
poskytování sociálních služeb v poradenských centrech SNN v ČR. Počet center 
s registrovanými sociálními službami je nižší než v předchozích letech, neboť 
v některých regionech poskytování služeb převzaly nově založené obecně 
prospěšné společnosti. Jedná se o tyto obecně prospěšné společnosti: 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. 
sídlo: Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Detašovaná pracoviště: Praha 8 - Karlín, Praha 12 - Modřany, Beroun, Příbram, 
Kladno, Mladá Boleslav 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
sídlo: Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 
sídlo: Úprkova 6, Jihlava, 586 01 
Detašovaná pracoviště: Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad 
Sázavou 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 
sídlo: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI. 
Detašovaná pracoviště: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 
sídlo: Gahurova 2565, 760 01 Zlín 
Detašovaná pracoviště: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín 
 
 
 
 
 
 

http://www.snncr.cz/
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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 a komponentů. 
 

Aktivity 
 sociálně právní, zdravotně sociální, technické a pracovní poradenství,  
 víkendové kurzy znakového jazyka a odezírání,  
 vzdělávací činnost – přednášky, aktivy, semináře a kurzy, 
 publikační činnost, 
 psychorehabilitační a rekondičně rehabilitační pobyty, 
 společenské, kulturní a sportovní aktivity, 
 účast v legislativním procesu, 
 osvětová a propagační činnost - Dny otevřených dveří, Mezinárodní den 

neslyšících, 
 pantomima neslyšících a Mezinárodní festival pantomimy neslyšících, 
 zájmová činnost. 

 

Slovo úvodem  

Slyšíte dobře? A rozumíte všemu, co slyšíte? Vždy a všude?  

Ne každý na tuto otázku může odpovědět kladně. Naopak, velmi mnoho z nás 
odpoví, že ne. V České republice je takových osob odhadem až 400 000.  

Ledacos zvládají sami, ale k mnohým věcem potřebují podporu 
a pomoc. A my se snažíme o to, aby se jim ona podpora a pomoc 
dostala. 

Děkuji tímto všem svým kolegům a spolupracovníkům, 
spolupracujícím institucím, úředníkům, politikům, sponzorům  
a dobrovolníkům, že se prostřednictvím naší organizace na této snaze 
podílejí. Zhodnocení přínosu a jeho kvality rádi ponecháme  
na posouzení každého z vás. 

 

Mgr. Šárka Prokopiusová, 
prezidentka SNN v ČR 
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I. AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ 
 
Seznam projektů 
 Zajištění tlumočení ZJ na akcích Miss and Mister Deaf World, Europe and Asia  

– Magistrát hlavního města Prahy, 
 Mezinárodní spolupráce SNN v ČR – Úřad vlády, 
 Vzdělávací a osvětová činnost SNN v ČR – Úřad vlády, 
 Servis služeb SNN v ČR – Úřad vlády, 
 Pantomima neslyšících – Ministerstvo kultury, 
 Tlumočnické služby Svitavy, 
 Tlumočnické služby Karlovy Vary, 
 Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 

35, Brno – ESF – operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod, 
 Půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 

Zajištění tlumočení ZJ na akcích Miss and Mister Deaf World, Europe and 

Asia 2015 

SNN v ČR se po několikaleté přestávce již po druhé aktivně zapojil do zajištění 
tlumočení akce Miss and Mister Deaf World, Europe, Asia, která je společensky 
významnou akcí pro osoby se sluchovým postižením. Jsme rádi za možnost zajištění 
tlumočení na této akci, jelikož jde o jednu z mála akcí, která umožňuje i mladým 
neslyšícím či nedoslýchavým dívkám a chlapcům zažít atmosféru velkého světa  
a přináší jim možnost seznámit se s profesionály, kteří jim mohou pomoci prosadit  
se v modelingu.  

Oproti předchozímu ročníku se podařilo zajistit také tlumočení hudby, což 
rozšířilo nejen dostupnost zážitku a informací osobám neslyšícím, ale i osobám 
slyšícím, pro které je tlumočení hudby vždy nezapomenutelným zážitkem (objevují 
další rozměr hudby). 

Od minulého ročníku, kdy bylo 
poprvé po dlouhé době plně 
zajištěno tlumočení, vzrostl mezi 
komunitou neslyšících zájem o 
účast na akci, což bylo patrné  
i z vyššího zájmu o vstupenky  
na akci. V roce 2015 byla 
návštěvnost přes 1000 účastníků. 

Oproti plánům se opět 
neuskutečnila česká verze soutěže 
a to z důvodu nízkého počtu 
přihlášených dívek a chlapců 

z České republiky. Konala se evropská a světová soutěž a nově také asijská část – 
Miss and Mister Deaf Asia 2015.  K akci patřilo i několik doprovodných akcí, u nichž 
jsme se také podíleli na zajištění tlumočení. Jednalo se především o tzv. fashions – 
módní přehlídky. Konaly se např. v Centru Černý Most, v Přelouči a v Jindřichově 
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Hradci. U těchto akcí bylo tlumočení zajištěno jen částečně – podle potřeby. Cílovou 
skupinou těchto akcí nebyly osoby neslyšící, ale slyšící veřejnost. 

Celá akce se konala v TOP Hotelu v Praze 4 v době mezi 13. 7. a 25. 7. 
V období do slavnostního večera probíhaly přípravy, nácvik, technické přípravy 
soutěže (kamery, pódium, tiskové zprávy, zkoušky šatů apod.). Po vyhlášení vítězů 
se ještě konaly již zmíněné další akce – fashions.  

Realizace projektu se vydařila. Získali jsme osobní zpětné vazby od cílové 
skupiny – neslyšících účastníků jak z ČR, tak i od mezinárodních účastníků.  

Celý grant byl použit na proplacení služeb – tlumočení do českého znakového 
jazyka. Grant vyžadoval 40% spoluúčast, celkové náklady byly 52 000,- Kč. 

 

Mezinárodní spolupráce SNN v ČR - Úřad vlády 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z. s. 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 SNN v ČR, v Newsletteru SNN 
v ČR a v periodiku GONG, který je zaměřen na osoby se sluchovým postižením. 

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 SP a osvěty 
u široké veřejnosti.  

V roce 2015 se konaly tři zahraniční cesty spojené se členstvím (zasedání 
EFHOH, EUD a konference EUD v Evropském parlamentu v Bruselu), jedna 
zahraniční cesta, v souvislosti s naším zapojením do procesu naplňování Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením OSN (Ženeva), která nebyla financována 
z projektu a jedna zahraniční cesta spojená s oblastí služeb pro osoby se sluchovým 
postižením (konference EFSLI). 

 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel 
dotace 

Zajištěni tlumočení na 
akcích Miss and Mister 
Deaf World, Europa, Asia 

Praha 45 000 Kč MHMP 
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Evropská federace nedoslýchavých osob – výroční valná hromada  
a konference v Německu 

Začátkem dubna se v Essenu v Německu konala valná hromada Evropské 
federace nedoslýchavých (EFHOH). Program valné hromady byl opět zaměřen  
na fungování organizace (rozpočty, ukončené projekty, plány do budoucna). 
Důležitou součástí letošní valné hromady byla volba nového výboru. Prezidentem byl 
opět zvolen Marcel Bobeldijk z Holandska, viceprezidentkou byla zvolena dosavadní 
členka výboru Lidia Best z Anglie. Zbytek výboru byl zcela obměněn. Generálního 
tajemníka Jana Lambyho ze Švédska nahradila Aïda Regel Poulsen  z Dánska, 
hospodářku Ritvu – Liisu Schanding z Německa profesor matematiky Richard 
Darbéra z Francie. Posledním členem výboru se stala Jaana Linna z Finska. 

V sobotu 11. 4. se konala konference  
na téma Úmluva o právech osob  
se zdravotním postižením a její 
implementace z pohledu osob  
se sluchovým postižením. Přednášky 
byly zaměřeny na různé oblasti podpory 
osob se sluchovým postižením, např.  
na technické možnosti (kompenzační 
pomůcky, akustické podmínky  
ve veřejných prostorách), podpůrné 
služby (přepis, indukční smyčky). 
Zajímavý příspěvek představil obor  
na univerzitě v Lűbecku – audiotechnik.  

O obor je velký zájem a studenti se sem sjíždějí z celého světa.  

Výstupem z valné hromady a konference byla tzv. Essenská deklarace, která 
reaguje na neuspokojivou situaci v Evropě, kdy různé státy z důvodu úsporných 
opatření omezují podporu osob se zdravotním postižením a např. nedoslýchaví mají 
stále nižší příspěvky na sluchadla a další pomůcky. Deklarace apeluje na Evropskou 
unii, aby působila na své členské státy, aby zajistily, že všechny nedoslýchavé osoby 
v EU, budou mít přístup k této podpoře. Essenská deklarace byla předložena Komisi 
EU.  
 
Evropská unie neslyšících – výroční valná hromada a konference v Rize 

V polovině května se konala v Rize Valná hromada Evropské unie neslyšících 
(EUD), Před valnou hromadou se konal workshop (čtvrtek 14. 5.) na téma 
prosazování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v jednotlivých 
státech. Dozvěděli jsme se, že v některých státech probíhá spolupráce na vysoké 
úrovni, zatímco v jiných, např. v hostitelském Lotyšsku, nejsou organizace osob  
se zdravotním postižením do implementace a prosazování úmluvy vůbec zapojováni, 
neboť to stát nedovolí.  

V pátek 15. 5. se konala konference s názvem “Neslyšící na trhu práce EU-
stejná práva na zaměstnanost v Evropě“. Příspěvky přednesli např. neslyšící 
europoslanci Ádám Kósa z Maďarska a Helga Stevens z Belgie, kteří hovořili  
o systému Evropského parlamentu – jakým způsobem funguje a jaké jsou možnosti 
spolupráce s europoslanci. Domácí odborníci seznámili delegáty se stavem inkluze  
v Lotyšsku, o postavení osob se sluchovým postižením na místním trhu práce, 
postavení mladých neslyšících při vstupu na trh práce. Další část semináře tvořily 
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přednášky o prosazování potřeb osob se sluchovým postižením  
na úrovní Komise na ochranu lidských práv při OSN, kterou přednesl prezident 
Světové federace neslyšících Collin Allen a přednáška o naplňování Úmluvy na půdě 
Evropského parlamentu, kterou přednesl výkonný ředitel EUD Mark Wheatley. Velmi 
zajímavá byla i následující diskuse, kde se přítomní podělili o zkušenosti ze svých 
zemí.  

O víkendu konečně odstartovala valná hromada EUD. Program valné 
hromady je dán stanovami, delegáti byli seznámeni s činností EUD za uplynulý rok 
i s plány a projekty na další období. Novými projekty jsou např. projekt In Sign, který 
umožňuje neslyšícím či nedoslýchavým osobám se spojit s europoslanci ze své 
země (objednají si on-line nebo telefonický hovor se svým europoslancem a je jim 
zajištěno tlumočení nebo přepis), více informací na http://www.eud.eu/Insign_Project-
i-716.html nebo projekt Sign Teach, který je tříletý a byl zahájen v září 2014.  

Cílem projektu Sign Teach je rozvíjet, provádět a vyhodnocovat dostupné 
vzdělávací zdroje pro učitele znakových jazyků a jejich školitelů  
v členských státech EU. Výstupy budou obsahovat informace pro začátečníky i pro 
zkušené učitele – půjde především o didaktiku, vedení třídy, lingvistiku, informace  
o informačních a komunikačních technologiích, podnikatelské dovednosti, způsob 
vedení rozhovorů učitele a žáka. Dále budou shromážděny informace o tom, kam  
se může neslyšící obrátit, když se chce v zahraničí učit znakový jazyk, nebo chce 
získat další vzdělávání jako učitel znakového jazyka. http://www.eud.eu/SignTeach-i-
843.html  

Stejně jako v loňském roce vydala EUD novou publikaci zaměřenou  
na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Tentokrát s důrazem  
na článek úmluvy 27 - Práce a zaměstnanost. V letošním roce bude vydána ještě 
publikace k článku 33 - Monitorování a implementace úmluvy na úrovni jednotlivých 
států z hlediska neslyšících. Bylo vyjednáno, že v knize bude zahrnuta i ČR, 
podklady připraví prezidentka SNN v ČR ve spolupráci s NRZP. 

Odpoledne se diskutovalo 
především o členských poplatcích 
EUD, které jsou velmi vysoké 
(2000€) a některé země na ně 
nemají peníze. Za ČR je členem 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, který finance na 
členské příspěvky získává 
prostřednictvím grantů od Úřadu 
vlády. Finance nikdy nepokrývají 
veškeré náklady, část musí být 
hrazena z jiných prostředků, které 
se snažíme získávat různými 

cestami. Pokud by došlo ke zvýšení poplatku, byl by to pro nás velký problém. 
Naštěstí se spíše bude měnit systém než zvyšovat poplatek (některé země,  
např. země bývalé Jugoslávie, by měly členský poplatek nižší). O tom, jak  
to dopadne, bude jednat valná hromada v roce 2016 v Holandsku.  

Večery byly vyplněny diskusemi, vyprávěním, výměnou zkušeností  
a samozřejmě také zábavou. Na závěr zasedání EUD jsme byli pozváni na oslavy 
95. výročí založení Lotyšské organizace neslyšících LNS (Latvijas Nedzirdígo 

http://www.eud.eu/SignTeach-i-843.html
http://www.eud.eu/SignTeach-i-843.html
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Savieníba). Večer byl naplněný dobrým jídlem, zábavou, scénkami, pantomimou  
a tancem a především poděkováním členům a funkcionářům organizace za jejich 
dlouholetou a dobrovolnou práci.  

Na přelomu července a srpna se v Istanbulu konala valná hromada Světové 
federace neslyšících (WFD) spojená s konferencí. Této akce jsme se bohužel 
z finančních důvodů nezúčastnili, registrační poplatky i další náklady byly velmi 
vysoké.  

 

Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka – výroční valná hromada  
a konference v Polsku   

Jako náhradu za akci WFD jsme se rozhodli vyslat zástupce na valnou 
hromadu a konferenci organizace, jejíž sice nejsme členy, ale jejíž činnost je pro 
naše poslání a cíle velmi důležitá. Jedná se o Evropskou federaci tlumočníků 
znakového jazyka (EFSLI), jejíž valná hromada s konferencí se konala ve dnech  
11. – 13. 9. ve Varšavě. Na tuto konferenci byla vyslána dlouholetá pracovnice SNN 
v ČR a jedna z nejzkušenějších tlumočnic znakového jazyka Monika Boháčková.  
Ve spolupráci s českou členskou organizací se podařilo zajistit i tlumočení přednášek 
do češtiny tlumočnicí Zuzanou Sovovou, na jejíž úhradě jsme se částečně podíleli. 

Konferenci předcházela valná hromada a volba zástupců do jejího čela. 
Prezidentem efsli se stal neslyšící Christian Peters. Úvodem konference byl vysílán 
video pozdrav od neslyšícího europoslance Ádáma Kósy, kde zdůraznil důležitost 
konference s názvem „Co říct, co neříct“, věnované problematice tlumočení ze 
znakových jazyků do mluvených jazyků.  

Kósa připomněl skutečnost pozice tlumočníka znakového jazyka, jenž patří  
do komunity neslyšících a apeloval na Standardy kvality vzdělávání tlumočníků 
znakových jazyků. Dále zdůraznil Úmluvu OSN, článek č. 9 o přístupnosti  
k informacím a nastínil, jak tyto pravidla uplatňovat ke zlepšení kvality tlumočení  
ze znakových jazyků do mluvených. Během dvoudenní konference v rámci různých 
příspěvků, prezentací projektů, analýz, výzkumů a zkušeností z praxe vystoupili různí 
špičkoví slyšící i neslyšící odborníci.  

Na programu bylo 10 různých přednášek 
a 6 workshopů. Všechna témata 
workshopů byla zajímavá a bylo velmi 
těžké vybrat si jen dva workshopy.  
Já jsem se účastnila těchto workshopů: 
„Jak ti vyhovuje nahazování? Aneb 
úspěšná spolupráce při tlumočení  
do mluveného jazyka“ a „Říci vše,  
co bylo znakováno, nestačí“. Při prvním 
workshopu jsme si měli ve dvojicích 
sdělit, co nám jde dobře a co méně,  
ale také co očekává kolega od kolegy  
při spolupráci a umět s těmito 

informacemi pracovat při tlumočení v týmu. Druhý workshop byl zaměřen mimo jiné  
i na překlady krátkých videí, které jsme tlumočili z mezinárodního znakového 
systému (MZS) do svých mluvených jazyků. Byli jsme rozdělení do řad A, B a C, 
každý v řadě musel použít jiné jazykové prostředky. Řada A viděla video poprvé, 
proto byl obsah při tlumočení nejtěžší s výhodou využití jakékoliv synonyma.  
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Řada B viděla video podruhé, ale náročnost byla v hledání dalších synonym. Využití 
dalších alternativ měla za úkol řada C, ty, které nebyly řadou A a B ještě použity bylo 
nejtěžší, jíž výhodou ale bylo třetí zhlédnutí videa.  

Účastníci konference si odnesli mnoho zajímavých informací a cenných 
doporučení, metod a strategií, které lze uplatnit nejen pro tlumočení ze znakových 
jazyků do mluvených, ale i pro tlumočnickou profesi obecně. Například jsme  
si uvědomili různé kognitivní procesy (percepce, paměť, produkce a koordinace) 
probíhající během tlumočnického procesu. Toto úsilí je proměnlivé v čase tlumočení 
a je třeba se jim věnovat. Dále jsme se dozvěděli, jaké znalosti, dovednosti a metody 
týmové spolupráce jsou nutné pro úspěšné tlumočení. Zabývali jsme se také tématy 
jako je zvládání metajazykových odkazů (zkratek), jaký dopad má tlumočené jednání 
na vnímání identity neslyšícího profesionála, jak naše profese může ovlivnit naši 
vlastní psychiku a další.  

Zajímavou prezentací byla zkušenost tlumočníka a neslyšícího studenta 
doktorátu z Norska. Oba aktéři prezentovali společně a ukázali, jak lze spolupracovat 
s tlumočníkem a nikoliv „jen“ tlumočníka používat. Vyprávěli o vývoji jejich spolupráce 
od počátku až po ukončení studia. Již na počátku studia nebyl v zemi žádný 
tlumočník s doktorátem, který by byl schopen tlumočit na akademické úrovni nejen  
v mateřském jazyce, ale také v anglickém. Po oslovení tlumočníka s magisterským 
titulem začala spolupráce, protože student chtěl, aby tlumočník dobře „reprezentoval“ 
studenta a proto byla důležitá oboustranná otevřenost. Mnoho terminologií musel 
student tlumočníkovi vysvětlit, dodat knížky k nastudování, aby byl vědomostně  
na úrovni studenta. Tlumočník musel nastudovat vše, co student studoval, společně 
hledali strategie spolupráce. Tlumočník si sám nevěřil, byl sám na sebe naštvaný, 
protože měl pocit, že nedobře reprezentuje neslyšícího studenta.  

Přednáška byla velmi zajímavá a s dobrým koncem. Student obhájil svou 
doktorskou práci a úspěšně dostudoval. Tlumočník si vybudoval nejen znalosti,  
ale i dovednosti zvládat vysoké nároky. Celkově se této konference zúčastnili 
tlumočníci 31 států z celého světa. Na konferenci se používalo mnoho jazyků. 
Všechny příspěvky byly proneseny v anglickém jazyce nebo v mezinárodním 
znakovém systému. Dále se simultánně tlumočilo do dalších třech znakových 
jazycích. Na pódiu stáli v jednu chvíli řečník a s ním 4 tlumočníci - úžasný koncert!  

Tlumočilo se i v řadách, naší skupince 7 tlumočníků českého znakového 
jazyka tlumočila z angličtiny úžasná studentka tlumočnictví angličtiny, ruštiny  
a češtiny z ústavu translatologie FF UK, Zuzana Sovová, které patří velké díky  
za profesionální výkon. Nápomocen jí byl simultánní přepis v anglickém jazyce, který 
byl po celou dobu konference také zajištěn. Polští organizátoři připravili pro účastníky  
v pátek večer komentovanou prohlídku v historickém centru Varšavy. Na oba večery 
byl připraven program - páteční koktejl party a sobotní galavečer, který byl obohacen 
pantomimou neslyšících a dalšími interaktivními hrami. V nedělním závěru byla 
prezentována video pozvánka na konferenci efsli 2016 do Řecka. Sloganem 
tentokrát bude „Je to pro mě španělská vesnice“. Konference se bude zabývat 
problematikou kulturního překladu a odlišností v daných komunitách.  
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Evropská unie neslyšících - oslava 30. výročí založení v Belgii 

V listopadu 2015 se v Bruselu konaly oslavy 30. let od vzniku Evropské unie 
neslyšících. Oslavy a konference k tomuto výročí se konaly pod záštitou neslyšících 
europoslanců Dr. Ádáma Kósy z Maďarska a Helgy Stevens z Belgie.  

Z každé členské země se oslav mohl zúčastnit 
prezident a další člen výboru organizace, která 
pracuje pro osoby se sluchovým postižením.  
Za Českou republiku se tak zúčastnila 
prezidentka SNN v ČR Šárka Prokopiusová  
a viceprezident pro neslyšící SNN v ČR Pavel 
Šturm. V úterý 10. 11. v odpoledních hodinách 
se konalo setkání všech účastníků v prostorách 
Evropského parlamentu. Účastníci byli 
seznámeni s chodem Evropského parlamentu 
(EP), s jeho institucemi a rozdělením (např. 
Evropský parlament, Evropská rada, Evropská 
komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropská 

centrální banka a další). Mohli jsme také nahlédnout do sálu, kde zasedá Evropský 
parlament – je opravdu obrovský, vždyť se tam musí vejít skoro 800 lidí.  
V současnosti zasedá v EP 751 poslanců z 28 zemí Evropské unie.  

Večer pro nás připravily belgické organizace neslyšících (Fevlado a FFSB) 
recepci v krásných prostorách výstavní síně. Konečně jsme si mohli všichni 
popovídat a pobavit se, vydrželi jsme téměř do rána.  

Ve středu 11. 11. se v prostorách EP 
konala konference k 30. výročí vzniku 
EUD. Konference se zúčastnili např. 
viceprezidentka EP Iidikó Gáll Pelcz,  
za Evropskou komisi předsedkyně klubu 
pro vzdělávání, sociální práci  
a začleňování Emmanuelle Grange, člen 
komise OSN pro naplňování Úmluvy  
o právech osob se zdravotním 
postižením László Lovászy a další 
vzácní hosté. Hlavním tématem bylo 
začleňování osob se sluchovým 
postižením především v oblasti 

vzdělávání a zaměstnávání. Po konferenci následovala dlouhá diskuse  
a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky.  

Večer jsme se slavnostně oblékli a sešli jsme se v krásném salonku, abychom 
oslavili 30. narozeniny EUD. Na programu bylo vzpomínání, jak to všechno bylo  
a zúčastnili se i první prezidenti (první prezident EUD, který byl  
z Anglie, již bohužel nežije) a členové výboru EUD. Vyprávěl nám např. Johan 
Wesemann z Holandska, který byl v letech 1985 (tedy od začátku) – 1990 členem 
výboru EUD a v letech 1991 – 1999 jeho výkonným ředitelem.  

Dále vzpomínali bývalí prezidenti Knud Sondergaard z Dánska (prezident 
EUD 1990 - 2005), Berglind Stefansdóttir z Islandu (prezidentka 2008 – 2013), Helga 
Stevens z Belgie (výkonná ředitelka EUD 1999 – 2005 a prezidentka 2007 – 2008).  
K výročí byla z archivu dohledána různá videa z celé doby existence EUD a byl  
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z nich sestříhán velmi zajímavý film, který byl doplněn i anglickými titulky. Tento film 
je uveřejněn i na webu EUD. 

Oslavy se vydařily, především jsme se mohli opět sejít s kolegy z celé Evropy 
a vyměnit si mezi sebou zkušenosti. Již se těšíme na další setkání, kterým bude  
v květnu 2016 zasedání členských států EUD v Holandsku. 

 
Mezinárodní federace ohluchlých a nedoslýchavých osob - workshop v Kodani  

19. – 20. 10. 2015 se v Kodani konal workshop, který byl zaměřen na to, 
jakým způsobem mohou osoby se sluchovým postižením ve svých státech pomoci 
naplňovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. SNN v ČR, z. s.  
na tento workshop vyslal Mgr. Ondřeje Folka, který se tématem zabývá v rámci své 
práce v NRZP a se SNN v ČR, z. s. dlouhodobě spolupracuje.  

Ondřej především referoval o aktivitách SNN v ČR a NRZP ohledně 
implementace Úmluvy v ČR a o současné situaci u nás. Vzhledem k tomu, že jsme 
se na přelomu března a dubna 2015 mohli společně zúčastnit přezkumu situace  
v České republice před Výborem OSN, jsou naše zkušenosti i pro zahraniční kolegy, 
bohaté a zajímavé. Na workshopu vystoupila zástupkyně Evropské federace osob  
se zdravotním postižením (EDF) a seznámila účastníky s alternativní zprávou EDF, 
která je určena Výboru OSN a pojednává o tom, jak Úmluvu naplňuje samotná 
Evropská unie. 

Přestože by EU měla být v této záležitosti vzorem a měla by zajišťovat rovný 
přístup k informacím a další základní prvky rovnoprávnosti, není tomu tak. Proto byla 
tato alternativní zpráva napsána a Výbor OSN se jí bude zabývat. Přínosem 
workshopu byla především výměna zkušeností a informací o procesu monitorování  
a naplňování Úmluvy. Monitorování v ČR bohužel stále dořešeno není, a tak před 
námi je ještě mnoho práce.  

Rovněž u této dotace je nutná spoluúčast ve výši 30 % vlastních finančních 
prostředků. 

Další částí projektu byla úhrada členských poplatků v zahraničních 
organizacích. Byly uhrazeny členské poplatky ve všech organizacích -  IFHOH,  
EFHOH, EUD a WFD, a tím bylo zachováno členství v uvedených organizacích. 

 

Organizace Členský příspěvek V Kč 

IFHOH 240 € 6528 Kč 

EFHOH 160 € 4352 Kč 

WFD 1000€ 
 

27 200 Kč 

EUD 
2000 € 
  

54 400 Kč 
 

Celkové náklady 3400 € 92 480 Kč 

Projekt Pracoviště Výše 
dotace 

Poskytovatel 
dotace 

Mezinárodní spolupráce SNN v 
ČR 

Praha  110 000 Kč ÚV 
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Vzdělávací a osvětová činnost SNN v ČR 
 
Vzdělávací činnost SNN v ČR 

Projekt je zaměřen na propagaci problematiky sluchového postižení, reflektuje 
nutnost neustálého upozorňování na komunikační bariéry a bariéry způsobené 
nevhodnými podmínkami pro osoby se sluchovým postižením. SNN v ČR provádí 
osvětu sluchového postižení prostřednictvím webových stránek, Facebooku, 
Newsletteru, letáků a jiných informačních materiálů, prostřednictvím účastí na akcích, 
jejichž cílem je také propagace problematiky sluchového postižení a možnosti 
podpory a prostřednictvím vzdělávacích akcí.  

Jedna vzdělávací část projektu byla zaměřena na členy, funkcionáře SNN  
v ČR, z. s., kteří v rámci spolkové činnosti poskytují podporu osobám se sluchovým 
postižením v regionech (především mimo velká města) a další zájemce, byla 
realizována uspořádáním 3 seminářů zaměřených na různá úskalí sluchového 
postižení a možnosti podpory.   

Problematika tlumočení, případové supervize (9. 10. 2015) 
Seminář se byl realizován v sídle organizace, lektoroval ho Mgr. Petr Vysuček. 

Co je a co není sociální poradenství (23. 10. 2015) 
Seminář, který lektorovala Mgr. Martina Macurová, byl určen funkcionářům a 
pracovníkům v poradenství pro osoby se sluchovým postižením. Realizace semináře 
byla v sídle organizace, na samotný seminář navazovala prezentace firmy Re Sound, 
která vyrábí a prodává sluchadla a další pomůcky pro osoby se sluchovým 
postižením. Oba bloky byly tlumočeny do znakového jazyka a přepisovány. 

Sociálně právní minimum a aktuální změny (7. 12. 2015) 
Realizace semináře proběhla v prostorách pobočného spolku SNN v ČR – Pražském 
spolku neslyšících. Místo konání bylo zvoleno z důvodu předpokladu větší účasti 
členů. Přednášku lektorovala Mgr. Jitka Vrchotová. Podobný seminář je vhodné 
pořádat jedenkrát ročně a koncem roku. Důvodem je malý počet dokončených 
legislativních změn za uběhlé období, ke konci roku se zpravidla objevují novější 
informace, které reflektují změny k 1. 1. roku následujícího. 

Druhá část vzdělávacích akcí byla zaměřena přímo na cílovou skupinu – 
osoby se sluchovým postižením. Projekt počítal s kurzem Českého jazyka pro 
neslyšící a s doučováním slyšících či neslyšících dětí neslyšících rodičů, kteří mají 
omezené možnosti podpory svých dětí v rámci školních dovedností. 

V souvislosti se školním rokem oba kurzy začínaly v září 2015 (jarní zahájení 
nemělo smysl). Oba kurzy se uskutečnily v prostorách speciální školy pro sluchově 
postižené v Praze - Radlicích. Spolupráce se školou byla přínosná zejména  
ve vyhledání vhodných kandidátů na kurzy. Kurz doučování se konal každou středu 
od 15:00 do 16:00 v období od 2. 9. do 16. 12. 2015. Práce s dětmi byla individuální 
podle jejich potřeb. Na tomto kurzu jsme nepořizovali fotodokumentaci z toho 
důvodu, že bylo složité získávat souhlas zákonných zástupců s focením (internátní 
děti, děti přicházely podle potřeby, nebylo možné souhlasy získat předem, lektorka 
nikdy nevěděla, které děti přijdou). Kurzy Českého jazyka pro dospělé se konaly ve 
stejném období (3. 9. – 17. 12.) každý čtvrtek od 16:00 do 17:00. Účast nebyla 
vysoká, celý kurz absolvovaly 3 osoby, 2 osoby navštívily první hodiny, a poté 
docházku ukončili. 
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Osvětová činnost SNN v ČR 

Zatímco fyzické bariéry jsou v dnešní společnosti již vcelku vnímány  
a společnost si je uvědomuje, komunikační bariéry a bariéry způsobené nevhodnými 
podmínkami pro osoby se sluchovým postižením (hluk, absence vizuálního kontaktu, 
nemožnost získání informací v dostupném kódu – např. ZJ, písemný projev, 
problematická dostupnost tlumočníků ZJ, finanční nedostupnost kompenzačních 
pomůcek apod.) laickou, ale často i odbornou (lékaři) společností vnímány nejsou. 
Z tohoto důvodu se SNN v ČR snaží neustále informovat širokou veřejnost, laickou  
i odbornou, o dané problematice. 

K této propagaci jsou potřeba zejména letáky a jiné informační materiály.  
V roce 2015 byl zpracování leták o historii SNN v ČR a jeho aktivitách. Také jsme 
výrazně změnili grafickou podobu zpravodaje SNN v ČR – Newsletter. Obsah 
zpravodaje slouží jako informační, pracovní a zároveň osvětové médium a vychází 
z vlastních aktivit SNN v ČR. Předepsané povinné výtisky byly odeslány do knihoven. 

V roce 2015 jsme se zúčastnili:  

1. Konference INSPO – 28. 3. 2015, Veletržní palác Praha, stánek s propagací 
činnosti SNN v ČR. http://www.inspo.cz/inspo-2015 

2. Veletrh neziskových organizací NGO Market – 23. 4. 2015, Fórum Karlín 
Praha, stánek s propagací činnosti SNN v ČR, 
https://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/ 

3. Veletrh zdraví a sociálních služeb Prahy 8 – 19. 10. 2015, prostory MÚ 
Praha 8, stánek s propagací činnosti SNN v ČR 

4. Mezinárodní den neslyšících, který pořádala dne 19. 9. 2015 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 těchto akcích jsme informovali v Newsletteru SNN v ČR, na webových 

stránkách a facebookovém profilu 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. 

SNN v ČR se pravidelně zúčastňuje akcí, jejichž cílem je propagace činnosti 
Svazu a šíření informací o problematice sluchového postižení. Dotace byla částečně 
využita na poplatky v rámci těchto akcí (poplatky za stánek, registrační poplatky  
na konferencích apod.) 
 

 

Projekt Pracoviště Výše 
dotace 

Poskytovatel 
dotace 

Vzdělávací a osvětová činnost SNN 
v ČR 

Praha 60 000 Kč ÚV 

http://www.inspo.cz/inspo-2015
https://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
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Servis služeb SNN v ČR - Úřad vlády 

Cílem projektu je zajistit zázemí, organizační a provozní akceschopnost Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. na takové úrovni, aby byla organizace 
schopna realizace kvalitních projektů v souladu se svým posláním a cíli. 

SNN v ČR, z. s. 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 tuzemskými  
a zahraničními organizacemi zaměřenými na problematiku sluchového postižení  
a podpory spolkového života cílové skupiny. 

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. 
 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Servis služeb Praha 250 000 Kč ÚV 

 

Pantomima neslyšících 

Jak uvádí vedoucí pantomimy Jindřich Zemánek, realizace projektu 
Pantomima neslyšících v roce 2015 proběhla dle připraveného plánu a většina akcí 
proběhla v Centru denních služeb SNN v Brně. Současná místa realizace vystoupení 
pantomimy: 

Pantomima S. I. se sídlem v CDS Brno, Vodova 35 

Regionální soubory pantomimy neslyšících se sídlem ve školách nebo klubech  
(v Praze, Hradci Králové, Ostravě a Českých Budějovicích)  
při spolcích neslyšících jsou samostatné, prakticky a metodicky vedené členy 
Pantomimy S. I. 

Ústřední soubor Pantomima S. I.  

Soubor byl založen v roce 1981 a v současné době má 16 členů. V rámci 
souboru nabízí a poskytuje regionálním souborům metodickou i praktickou pomoc  
při tvorbě i realizaci vystoupení. Je spolupořadatelem národních a mezinárodních 
přehlídek pantomimy. Udržuje kontakt se zahraničím a ve spolupráci se SNN v ČR 
zprostředkovává českým regionálním souborům vystoupení v zahraničí. 
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Regionální soubory 

Jsou to samostatná divadla, soubory nebo kroužky pantomimy při školách, 
klubech a spolcích pro sluchově postižené.  Soubory a kroužky mají vlastní pracovní 

plán a vystoupení v regionech. Zde 
také žádají městské a krajské úřady 
o finanční dotace na svoji činnost. 
Soubory a kroužky pracují většinou 
při školách pro sluchově postižené 
děti a jsou v průměru 8–10 členné,  
a vedou je zkušení neslyšící vedoucí, 
kteří jsou členy ústředního souboru 
Pantomima S. I. Soubory jsou 
v Českých Budějovicích, Ostravě, 
Olomouci a Praze. Kroužky při ZŠ 
jsou pak v Hradci Králové, Praze  
a Brně. 

Cílem projektu je vyrovnávání příležitostí sluchově postižených lidí pomocí 
nabídky umělecké realizace - aktivní formou arteterapie. Dalším cílem projektu je  
i udržitelnost projektu a jeho realizace do budoucna. Pantomima neslyšících je 
prezentací umělecké tvorby zdravotně postižených občanů. Má přínos kulturní, 
umělecký a informativní.  

Tento projekt svou délkou a výsledky patří ke kvalitním projektům dlouhodobě 
podporovaný Ministerstvem kultury. Součástí rozpočtu je i spoluúčast ve výši 
nejméně 30% výše přidělené dotace. 
 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Pantomima neslyšících Praha, Brno 70 000 Kč MK ČR 

 

Tlumočnické služby Svitavy 

Tlumočnické služby pro neslyšící byly poskytovány v průběhu celého roku ve 
Svitavách a blízkém okolí v rozsahu, který požadovali klienti. Klientů (neslyšících 
osob, které potřebují a vyhledávají tlumočnické služby) je v uvedeném regionu  
cca 30.  

V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 67 tlumočnických setkání. Začátkem roku 
2016 bohužel musela být služba z personálních důvodů ukončena. 
 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Tlumočnické služby Svitavy Svitavy 31 000 Kč Pardubický kraj 

 

Tlumočnické služby Karlovy Vary 

V roce 2015 byl evidován celkový počet klientů 76 a bylo poskytnuto  
147 poradenských nebo tlumočnických úkonů. Ambulantní služba probíhala 
každý lichý pátek 2 hodiny. Terénní služba probíhala podle potřeb klientů  
a bylo evidováno poskytnutí služby v 61 dnech, z toho bylo 11 dní během 
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víkendu. Službu kromě krajského úřadu Karlovarského kraje podpořila také 
města Chodov a Nejdek. 
 

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace 

Tlumočnické služby Karlovy Vary Karlovy Vary 72 700 Kč Karlovarský kraj 
Tlumočnické služby Karlovy Vary Karlovy Vary 15 000 Kč Město Chodov 
Tlumočnické služby Karlovy Vary Karlovy Vary   7 000 Kč Město Nejdek 

 
Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, 
Vodova 35, Brno 

V roce 2015 realizoval SNN v ČR velký projekt kompletní rekonstrukce  
a dostavby svého objektu v Brně ve Vodově ul. (Domov neslyšících), kde sídlí 
Centrum denních služeb pro sluchově postižené. Na projekt se podařilo získat 
podporu z programu ROP Jihovýchod (finanční prostředky EU). Tento objekt  
si postavili neslyšící svépomocí ve 30. letech minulého století a dodnes jej využívají 
pro své aktivity. 

Stavba byla projektována především pro potřeby neslyšících  
a nedoslýchavých. Cílem projektu bylo provedení zásadních stavebních úprav  
k odstranění bariérovosti objektu z hlediska přístupu pro zdravotně handicapované  
a seniory. Byla vybudována nájezdová rampa a ve velkém sále nainstalována 
indukční smyčka a připravena zařízení pro přepis mluveného slova. Byla rozšířena 
kapacita klubových místností a učeben. Nástavbou půdního prostoru a rekonstrukcí 
střechy bylo v nových prostorech získáno 5 nových kluboven s celkovou plochou 
166,5 m2. 

Nově vznikla kapacita nájemních bytů pro neslyšící a nedoslýchavé. 
Konkrétně 4 byty  2+KK a jedna garsoniéra. Byty jsou určeny pro dlouhodobé bydlení 
sluchově postižených seniorů nebo jako startovací byty mladých neslyšících rodin. 
K dispozici je i přechodné ubytování pro sluchově postižené studenty, či krátkodobé 
ubytování při sportovních či jiných akcích.  

Pro vstup do jednotlivých podlaží, především pro starší osoby, je instalován 
samoobslužný schodišťový výtah. Rekonstruovaný objekt, jak se v Brně říká „Domov 
neslyšících“, je určen pro všechny osoby se sluchovým postižením. Organizace 
sluchově postižených mohou v Domově využívat kapacitu kluboven pro své akce  
za předpokladu dohody o pronájmu se správou objektu.  

V Centru jsou zabezpečovány tlumočnické služby, aktivizační služby  
a specifické sociální poradenství.      

Soustředění aktivit do jednoho objektu s velkou kapacitou společenských 
prostor - klubovny, ubytovací kapacity a sály pro větší shromáždění s odpovídajícím 
technickým zázemím, tj. zejména indukční smyčky, počítačové učebny, připojení  
na internet, velkoplošné televize apod., je na území Brna unikátní.  

Realizací tohoto projektu se navýšila kapacita zmiňovaných prostor, čímž  
se sluchově postiženým dětem a jejich rodinám a sluchově postiženým dospělým  
i seniorům rozšíří možnost využívat odborné sociální služby, které zvyšují jejich 
informovanost a motivaci a umožňují jim lépe překonávat informační a komunikační 
bariéru a to v rámci jednoho objektu.  
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Celkové způsobilé náklady projektu - 9 780 617,50 Kč byly hrazeny takto: 
7 415 127,76 Kč z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod  
a 2 365 489,73 Kč z vlastních prostředků SNN v ČR. Mimo to uhradil Svaz 
z vlastních zdrojů 786 044,50 Kč na projektovou přípravu a další nezbytné stavební 
úpravy.  

Celkově vložil Svaz z vlastních prostředků do rekonstrukce objektu 
3 151 534,23 Kč.  

 

Půjčovny kompenzačních pomůcek  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. realizoval projekt 
„Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením“, registrační 
číslo CZ.1.06/3.2.01/02.06113, který byl podpořen v rámci  Integrovaného 
operačního programu. Cílem projektu bylo vytvořit dobře vybavené sítě půjčoven 
kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené osoby, a to na celém území ČR 
kromě hl. m. Prahy. Projekt v oblasti veřejného zdraví byl realizován za pomoci 
dotací z EU a státního rozpočtu ČR a to v celkové výši 6 451 625 Kč, přičemž 5 % 
prostředků bylo financováno z vlastních prostředků SNN v ČR. 

V České republice je sluchově postiženo více jak 8 % populace, u lidí věkové 
kategorie 60+ má problémy se sluchem až 30 %. V rámci projektu bylo 
modernizováno vybavení 24 stávajících půjčoven a zřízeno 21 nových půjčoven  
ve 13 krajích ČR. Půjčovny fungují v prostorách specializovaných regionálních 
pracovišť – původních i nových. Projekt doplnil stávající systém zdravotně sociálních 
služeb zejména v situacích, kdy nemá sluchově postižený člověk dočasně z různých 
důvodů k dispozici kompenzační pomůcku např. pro její poruchu, poškození, ztrátu 
nebo krádež. Umožňuje také klientům vyzkoušet si nové moderní pomůcky pro 
individuální poslech a porozumění řeči - FM systémy, indukční smyčky, komunikátory 
na podporu poslechu sluchadlem, aby zjistili, zda jim vyhovují při jednáních na 
úřadech a soudech, na vzdělávacích akcích apod.  

Pomůcky jsou zapůjčovány na nezbytně nutnou dobu podle potřeb klientů 
na základě uzavřené smlouvy o zapůjčení pomůcky mezi příslušným střediskem  
a klientem, ve smlouvě jsou i sankce, pokud daná pomůcka není v termínu vrácena. 
Před zapůjčením pomůcky jsou klienti seznámeni se správným zacházením  
s pomůckou tak, aby nedocházelo brzy k opotřebení a poškození pomůcek.  

Program půjčování pomůcek pro sluchově postižené bude pokračovat  
i v dalších letech. 

 

Vyhlášení sbírky 

SNN v ČR vyhlásil v roce 2015 veřejnou sbírku k získání finančních 
prostředků pro vybavení zrekonstruovaného Domu neslyšících v Brně, který  
je v provozu od roku 1925 a nyní ho spravuje Centrum denních služeb pro sluchově 
postižené (pobočka SNN v ČR). 

Zájemci mohou přispívat bankovním převodem na bankovní účet vedený  
u Fio banky: 2700836350/201. 

Sbírku řádně povolil Magistrát hlavního města Prahy.  
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II. JINÉ AKTIVITY MIMO PROJEKTY  SNN V ČR 
 

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 důležitějších aktivit v legislativní oblasti v r. 2015: 

 Připomínky k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby  
se zdravotním postižením 2015 – 2020, 

 Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel – zde se podařilo odstranit diskriminující 
podmínku, která znamenala, že osoby s vyšší ztrátou sluchu než 25 dB 
nesplňovaly zdravotní způsobilost a neměly možnost získat řidičský průkaz, 

 Připomínky k návrhu novely zákona o sociálních službách č. 18/2006 Sb.  
a zákona 292/2013 Sb. ve věci příspěvku na péči. Aktivně jsme se podíleli na 
vyjednávání a zúčastnili jsme se konference v Poslanecké sněmovně, 

 Připomínky k návrhu novely zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění, 

 Připomínky k návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 
2016 – 2025, 

 Připomínky k novele zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového  
a televizního vysílání, 

 Připomínky k návrhu Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb HMP, 
Středočeského kraje, Zlínského kraje ad.  

 
Členská základna SNN v ČR a uživatelé služeb 

Projekty v  r. 2015 cíleně na sebe 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. 
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Volené orgány SNN v ČR  

 zasedání Výkonného výboru SNN v ČR podle Stanov se konalo 6x, 
 zasedání Republikového výboru SNN v ČR podle Stanov se konalo 2x, 
 zasedání Republikové revizní komise SNN v ČR podle Stanov se konalo 2x, 
 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 aj.).  
 

Finanční zdroje pro Krajské organizace SNN v ČR 

Středočeský kraj 
Kraj Vysočina 
Ústecký kraj 
 
Další finanční zdroje pro ostatní pobočné spolky a obecně prospěšné 
organizace SNN v ČR 

Ministerstvo kultury ČR 
Úřad vlády 
Evropské strukturální fondy  
Hlavní město Praha 
MČ Praha 8 
MČ Praha 11 
MČ Praha 12 
Statutární město Ostrava 
MČ Ostrava Poruba 
MČ Ostrava Přívoz  
Plzeňský kraj 
Liberecký kraj 
Pardubický kraj 
Jihomoravský kraj 
Karlovarský kraj 
Královéhradecký kraj 
Moravskoslezský kraj 
Olomoucký kraj 
Zlínský kraj 
 
Ing. Marcela Nollová 
 
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. 
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