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Základní údaje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. (SNN v ČR, z. s.)
je zapsaný spolek neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů, registrovaný
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: L166.
Vznik: 8. 5. 1990
IČ: 00676535
Působnost: celorepubliková
Svaz aktuálně sdružuje ve svých 57 pobočných spolcích cca 3 000 členů.
Je největší členskou organizací, která v rámci České republiky hájí práva, potřeby
a zájmy neslyšících a nedoslýchavých (dále osob se sluchovým postižením)
a poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních službách. Veškerá činnost SNN v ČR
je vyvíjena ve prospěch cílové skupiny osob se sluchovým postižením.

Poslání
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se
sluchovým postižením na území České republiky. Poskytuje poradenské
a preventivní služby. Podporuje zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Toho
dosahuje prostřednictvím svých programů a pobočných spolků.

Programy a cíle
Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství,
rekvalifikace a tlumočnických služeb pro občany se sluchovým postižením.
Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity sloužící potřebám
a zájmům osob se sluchovým postižením.

Svaz je poskytovatelem i uživatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb.
O sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů. Tato činnost je
zaměřena především na osoby se sluchovým postižením
a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na rozsah a druh jejich sluchového postižení.
Podrobnější rozpracování konkrétní činnosti Svazu je předmětem interních předpisů
a dokumentů Svazu. Jednotlivé pobočné spolky jako samostatné subjekty práv
a povinností rozhodují samy o tom, budou-li rovněž poskytovateli a uživateli sociálních
služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O sociálních službách
v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Svaz sdružuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit jejich specifické potřeby
a zájmy. Podílí se na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace,
poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro občany se sluchovým postižením.
Organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity sloužící potřebám
a zájmům osob se sluchovým postižením. Mezi činnosti, které Svaz uskutečňuje, patří také
účast v legislativních procesech, osvětová činnost
a mezinárodní spolupráce.
Při své činnosti může Svaz i každý jeho pobočný spolek spolupracovat a postupovat
v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty působícími
v ČR i mimo ČR. Svaz i jeho pobočné spolky mohou za tímto účelem uzavírat
s příslušnými právními subjekty rovněž smlouvy o součinnosti.

Svaz plní a realizuje stanovami vytyčené cíle a úkoly především na celorepublikové úrovni.
Jednotlivé pobočné spolky tak činí na regionální úrovni, rozsah je určen registrací. V tomto
smyslu je Svaz zastřešujícím subjektem činnosti jednotlivých organizačních jednotek, na
kterých spočívá prioritní odpovědnost za úspěšnou realizaci cílů a úkolů Svazem
vytyčených. Není-li ve stanovách vysloveně stanoveno jinak, Svaz ani jeho vrcholné orgány
nejsou v odpovědnostním vztahu vůči jednotlivým pobočným spolkům.

Svaz a jeho pobočné spolky:
a) Zajišťují především: programy sociálních a volnočasových aktivit, sociálně právní
a technické poradenství (základní i odborné), tlumočnické služby, aktivizační služby a služby
sociální rehabilitace, zahraniční styky související s předmětem jejich činnosti, zpracování
a uplatňování projektů na vypsaná dotační řízení k programům pro osoby se sluchovým
postižením.

b) Spolupůsobí při zajišťování: vzdělávání včetně rekvalifikací osob se sluchovým
postižením a těch, kteří o osoby se sluchovým postižením pečují, pracovních příležitostí
a podmínek pro pracovní a společenskou rehabilitaci osob se sluchovým postižením,
rehabilitační péče včetně distribuce protetických, kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek a příslušenství, přípravy a tvorby právních předpisů týkajících
se osob se sluchovým postižením.
V rámci ústředí Svazu je poskytována celorepubliková tlumočnická služba, která byla
od 1. 1. 2017 převzata v celém rozsahu včetně personálu od spolku ASNEP, z. s.
Poskytovatelem sociálních služeb jsou pobočné spolky, poradenská centra a obecně
prospěšné organizace, jejichž zakladatelem je Svaz.
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Sídlo a kontakty
Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 816 829, 223 004 852
E-mail: snncr@snncr.cz
Internetové stránky: www.snncr.cz
Facebook – https://www.facebook.com/SNNvCR/
Jsem jedno ucho – časopis http://snncr.cz/CASOPIS-JSEM-JEDNO-UCHO
Jsem jedno ucho – Facebook Jsem jedno ucho | Facebook
Neslyšící ženy – Facebook Neslyšící ženy v ČR - Czech Deaf Women | Facebook
Regionální bulletiny organizačních jednotek SNN v ČR

Volené orgány
Republikový výbor
Výkonný výbor
Republiková kontrolní komise

Republikový výbor
Prezidentka: Mgr. Šárka Prokopiusová
Členové za neslyšící: Pavel Šturm, Pavlína Spilková, Lukáš Šic, Petr Vysuček, Stanislav
Vjačka (rezignoval)
Členové za nedoslýchavé: Jiřina Kocmanová, Vratislav Vaverka, Miroslav Pačesný, Karel
Chvojan, Libuše Kubertová (rezignovala)
Členové za speciální organizace poskytující zdravotní a sociální služby: Jaroslav Paur,
František Pavlíček, Marie Fišerová, Iveta Melichar (zástupce za Janu Felgerovou, která
rezignovala)

Výkonný výbor
Členové za neslyšící: Pavel Šturm, Pavlína Spilková
Členové za nedoslýchavé: Jiřina Kocmanová, Libuše Kubertová (rezignovala)
Členové za speciální organizace poskytující zdravotní a sociální služby: Jaroslav Paur,
Iveta Melichar

Republiková revizní komise
Předsedkyně: Marie Lašanová
RNDr. Miloš Lang, Eva Maršálková, Karel Struha, Jiří Vondrouš (zemřel)

Statutární zástupci
Prezidentka SNN v ČR: Mgr. Šárka Prokopiusová
Viceprezident za neslyšící: Pavel Šturm
Viceprezidentka za nedoslýchavé: Jiřina Kocmanová
Ředitel sekretariátu: Jaroslav Paur

Zasedání volených orgánů v roce 2021
zasedání Výkonného výboru SNN v ČR se konalo 7x (3x prezenčně, 4x online)
zasedání Republikového výboru SNN v ČR se konalo 3x, hlasování per-rolam,
zasedání Republikové Kontrolní komise se konalo 1x

Činnost organizace
SNN v ČR je zapsaný 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.

Sekretariát
� kompletní příprava a zpracování podkladů pro jednání orgánů SNN
� vyhledávání grantových programů a dotačních řízení
� realizace evropských projektů
� koordinace celorepublikových projektů
� implementace projektů
� administrativní zajištění chodu SNN v ČR a jeho služeb
� zajištění přednášek, seminářů a kurzů
� připomínkování legislativních procesů
� mediální činnost – projekt: Jsem jedno ucho, tvorba webových stránek
� správa objektů Brno Vodová a Most
� administrace a realizace registrované sociální služby s celorepublikovou působností –

Centrum zprostředkování tlumočnických služeb

Členství v zahraničních organizacích
Světová federace neslyšících (WFD)
Evropská unie neslyšících (EUD)
Mezinárodní federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (IFHOH)
Evropská federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (EFHOH)

Členství v organizacích v ČR
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)
Sdružení zdravotně postižených v ČR (SZdP v ČR)

Obecně prospěšné organizace

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 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
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Struktura k 31. 12. 2021

Organizační jednotky celkem 62
Základní organizace nedoslýchavých 24
Spolky neslyšících 19
Spolky smíšené 3
Centra denních služeb 1
Jachtařský klub Pražský delfín 1
Poradenská centra 5
Specifické poradenství --
Krajské organizace 4
OPS 5

Pobočné spolky mají svou vlastní právní subjektivitu a autonomní způsob řízení.

Úvodní slovo prezidentky SNN v ČR
Rok 2021 lze stejně jako ten předchozí označit za rok ve znamení covidu-19. I v tomto roce
jsme realizovali mnoho aktivit ‚novou‘ formou – online. Některé aktivity, jako již opakovaně
odložené tlumočení světové soutěže Miss and Master Deaf nebo výroční Sjezd SNN v ČR, se
konat nemohly, ale místo nich se konaly jiné, ne vždy plánované, avšak s ohledem na
celkovou situaci důležité. Mnoho z nich se podařilo, což je velká zásluha našich členů,
funkcionářů i zaměstnanců, kterým tímto ze srdce děkuji
a těším se na další cestu v jejich společnosti.

Mgr. Šárka Prokopiusová
prezidentka SNN v ČR, z.s.

AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2021 PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ

Seznam projektů
� Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím
� Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
� Zpřístupnění kulturních zážitků a informací osobám se sluchovým postižením
� Jsem jedno ucho
� Letní tábor pro děti se sluchovým postižením a jejich sourozence
� Pantomima neslyšících
� Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze
� I když neslyšíme, potřebujeme vědět
� Další aktivity

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím

Celorepubliková tlumočnická služba Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím funguje
v rámci SNN v ČR od roku 2017. Její nastavení i pracovní tým se stabilizoval. Zatímco
v počátcích spolupracovala většina tlumočníků pouze externě, v současnosti jsou tlumočníci
zaměstnanci SNN v ČR. Od roku 2021 vedle terénního tlumočení fungují i ambulance
v Brně a v Praze.

Úvazky
v přímé péči
tlumočník,
sociální pr.,
operátor/
celkové úv.

Počet klientů Počet
požadavků

Počet
intervencí
a kontaktů

2021 39 13,5 / 15,3 497 3455 11332

Finance

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel
dotace

CZTN Centrála operátorů Praha,
působnost: celá ČR

Mimořádné dotace COVID

15 401 000 Kč

482 965 Kč

Ministerstvo
práce a
sociálních věcí

CZTN
Karlovarský kraj

37 700 Kč Krajský úřad
Karlovarského
kraje

CZTN Karlovy Vary 13 000 Kč Město Karlovy
Vary

CZTN Karlovy Vary 20 000 Kč Město Chodov
CZTN Karlovy Vary 5 000 Kč Město Nejdek
Celkem 15 959 665 Kč
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Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, projekt financovaný
Úřadem vlády ČR

Provozní zajištění organizace, zasedání Výkonného výboru a Republikového výboru SNN
v ČR a zpřístupnění těchto zasedání – tlumočení do znakového jazyka, přepis. Zpracování
výročních zpráv, metodické pokyny pro pobočné spolky, zveřejňování informací v časopisu
Jsem jedno ucho https://www.snncr.cz/Casopis, výjezdy, besedy, sledování aktuálního
legislativního procesu včetně zapojení do připomínkových řízení v oblastech, které se
dotýkají kvality života sluchově postižených osob. Zajištění zahraniční spolupráce.
Během covidu-19 bylo zajištěné předávání aktuálních informací v dostupném kódu
(informace ve ZJ) https://snncr.cz/Tiskove-zpravy

Online jednání Rady neslyšících.

Neslyšící ženy
Uskupení Neslyšící ženy vzniklo jako výstup z účasti na 1. Evropském fóru neslyšících žen,
který v roce 2018 organizovala španělská organizace neslyšících žen ve spolupráci s EUD
ve Valencii ve Španělsku. Za ČR se zúčastnily Šárka Prokopiusová a Pavlína Spilková.
Po návratu se společně rozhodly, že v České republice založí pod záštitou SNN v ČR
iniciativu Neslyšící ženy.
Uskupení vzniklo 2. 12. 2018, kdy se konala první konference pro neslyšící ženy v ČR, a od
té doby je iniciativa stále aktivní. Hned v roce 2019 proběhl 3x kurz hormonální jógy pro
neslyšící a do konce roku 2021 se podařilo zrealizovat 11 přednášek nejen pro ženy, z toho
8x kvůli pandemii online.
2. evropské fórum neslyšících žen proběhlo online v říjnu 2021, tentokrát ho francouzská
organizace FSCS zorganizovala ve spolupráci s EUD. Výstupem byl dokument odeslaný
Evropskému parlamentu, v němž bylo uvedeno, aby ve všech státech EU měly neslyšící ženy
stejná práva.
Aktuality o aktivitě naleznete na FB – Neslyšící ženy v ČR – Czech deaf women.

Zahraniční spolupráce
SNN v ČR je členem čtyř mezinárodních organizací – Evropské federace nedoslýchavých
osob (EFHOH), Mezinárodní federace nedoslýchavých osob (IFHOH), Evropské unie
neslyšících (EUD) a Světové federace neslyšících (WFD). Ve všech organizacích jsou
každoročně hrazeny nemalé členské příspěvky, které můžeme platit díky podpoře Úřadu
vlády ČR. Všechny organizace organizují různé konference, akce a také pravidelné valné
hromady. Poslední dva roky je konání těchto akcí výrazně ovlivněno pandemií covidu-19.
V EUD mělo být v roce 2021 volební shromáždění a volba nového výboru. Volby byly
souhlasem členů při online hlasování posunuty na příští rok. Valná hromada se nakonec
konala 2x a to online – v únoru 2021, kdy odstoupil viceprezident Gergely Tapolczay
z Maďarska a bylo odsouhlaseno posunutí voleb, a v srpnu 2021, kdy byla na zbývající
období zvolena viceprezidentkou dosavadní členka výboru Sofia Isari z Řecka. Volby budou
příští rok na jaře, snad po 3 letech prezenčně. Valných hromad se online zúčastnili
prezidentka a viceprezident SNN v ČR.
Ve spolupráci s EUD se koncem října 2021 konal další ročník Deaf Women Fora (první
ročník se konal v roce 2018 ve španělské Valencii), tentokrát online. Dvoudenního setkání
se zúčastnilo několik členek výkonného výboru SNN v ČR, které zastupují neslyšící ženy.
Stejně tak EFHOH a IFHOH zrušilo plánované konference v Budapešti (původní termín
v květnu 2020 byl přesunut na rok 2021 a nyní na rok 2022) a valné hromady uspořádalo
online. Byla zvolena nová předsedkyně Lidia Best z Velké Británie, která převzala funkci
od Marcela Bobeldĳka, který ji vykonával dlouhá léta. Lidia je velmi zkušená a aktivní
bojovnice za práva nedoslýchavých a je členkou mnoha evropských a světových organizací
v této oblasti. Valné hromady se zúčastnila online prezidentka SNN v ČR.
Pod taktovkou WFD, která v roce 2021 slavila 70 let své činnosti, se měla konat konference
v Thajsku zaměřená na vzdělávání neslyšících, která byla již přesunuta z roku 2020. Bohužel
se opět přesunula, tentokrát na rok 2022. Aktivně jsme se např. zapojili do webináře
k Mezinárodnímu dni žen, kde prezidentka SNN v ČR aktivně prezentovala situaci
neslyšících žen ve střední Evropě ve smyslu fungování organizací osob se sluchovým
postižením.
Všechny organizace, jejichž jsme členy, pořádaly mnoho online akcí a webinářů, kterých
jsme se účastnili. Např. EUD naplánovala na celý rok pravidelné webináře přístupné
v Mezinárodním znakovém jazyce a s anglickým přepisem, např. na téma Očkovací strategie
EU, Digitální transformace a další. Webináře jsou prostřednictví sociálních sítí přístupny
veřejnosti. Stejně tak online komunikace využívají EFHOH a IFHOH a v opravdu velké míře
WFD.

Organizace Členský příspěvek
IFHOH 240 €
EFHOH 180 €
WFD 1000 €

EUD 2200 €

Celkové náklady 3620 €
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Zpřístupnění kulturních zážitků

Jedná se o zpřístupňování kulturních akcí, především divadelních představení v Praze.
Činnost je podporována MHMP.
V roce 2021 se podařilo navázat spolupráci s dalším divadlem – Divadlem Kampa
a ve spolupráci s ním bylo vybráno představení Malý princ. Představení se podařilo
realizovat v rámci Mezinárodního týdne neslyšících v sobotu 26. září 2021 v divadle Kampa.
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Letní tábor pro neslyšící děti a jejich sourozence 2020

1) Tábor pro neslyšící děti
Tábor se konal ve dnech 14. - 24. 7. 2021 v rekreačním areálu Vysoká Srbská.

Zúčastnilo se ho 50 dětí (10 z Prahy a dalších 8 z pražských základních škol pro děti se
sluchovým postižením, ale s bydlištěm jinde), z čehož je patrný stoupající zájem o akci.
Stejně jako v roce 2020 se tábor konal ve spolupráci s Oblastní unií neslyšících Olomouc.
Spolupráce se jeví jako velmi přínosná proto, že komunita neslyšících je v rámci ČR malá
a již děti se v dětství seznamují napříč republikou, a vytvářejí si tak v dospělosti velmi
potřebné sociální sítě.

Děti byly rozdělené do 7 týmů nazvaných podle barev. V táborové hře zvítězili
Hnědí. Doprovodný tým tvořilo 8 vedoucích včetně hlavní vedoucí (jedna z vedoucích má
logopedické vzdělání a zajišťovala metodickou podporu všem oddílovým vedoucím),
1 tlumočnice a 1 zdravotnice.

Pro děti byly připraveny každodenní aktivity na téma Návrat do minulosti, které bylo
zpracováno podle rámcového programu. Děti se podívaly např. do roku 2020, kdy řádila
korona, nebo do roku 1993, kdy vznikla Česká republika, nebo do roku 1954, kdy se
poprvé vysílal Večerníček, nebo do roku 1948, kdy vyhrál Emil Zátopek zlatou medaili na
OH. V rámci aktivit a soutěží se vedoucí zaměřovali na rozvoj komunikačních schopností
dětí a rozšiřování jejich znakové a slovní zásoby v dané oblasti.

Výlety byly realizovány dva, oba pěší a do přírody, děti navštívily blízký zoo park
a Prachovské skály.

2) Tábor pro CODA děti
Tábor se konal ve dnech 14. - 21. 8. 2021 v rekreačním areálu Vysoká Srbská.

Zúčastnilo se ho 16 dětí (7 z Prahy). Starali se o ně 3 vedoucí, všichni CODA
a s odpovídajícím vzděláním – zdravotnice, tlumočníci ZJ a sociální pracovníci. Tématem
tábora byla Znakovka, a to v kontextu Rámcového programu. Pomocí her a soutěží se děti
seznamovaly i s historií znakových jazyků, a protože je používali již indiáni, bylo
o táborových kostýmech rozhodnuto.

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel
dotace

Podpora veřejně účelných aktivit spolků
zdravotně postižených

Praha 1 232 094 Kč Úřad vlády

Zpřístupnění kulturních zážitků Praha 84 400 Kč MHMP
Jsem jedno ucho Praha 95 300 Kč MHMP
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Pantomima neslyšících

Pantomima neslyšících se systematicky zabývá výchovou neslyšících herců regionálních
souborů a kroužků pantomimy. Pantomima slouží jako nástroj arteterapie a prakticky
realizuje integraci sluchově postižených. Má přínos kulturní, umělecký a informativní.
Výrazně profiluje kulturu neslyšících. I přes obecné omezení se v roce 2021 podařilo
organizovat akci DIVADLO V POHYBU a přehlídku OTEVŘENO. Byly realizovány
4 přednášky a 3 vystoupení.

Projekt je zaměřen na herce se sluchovým postižením, spolupráci se slyšícími a jejich
prezentaci. Osobám se sluchovým postižením se díky projektu otevírají možnosti uplatnění
i ve volnočasových disciplínách. Projekt tak pomáhá plnit cíle integrace.

Pantomima S.I. spolupracuje s Českou televizí na tvorbě vánočních pohádek (nejen)
pro neslyšící.

Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze

Je navazujícím projektem na celorepublikový projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro
neslyšící CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605, který byl realizován v letech 2018–2020.
Je realizován od 1. 7. 2020 s ukončením 30. 6. 2022 a spolufinancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu je zkvalitňování sociálních služeb pro osoby se sluchovým
postižením na území Hlavního města Prahy. Do projektu jsou zapojeny dvě organizace – a to
Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro
Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. a jejich sociální služby (2 tlumočnické služby, Sociální
rehabilitace a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením).
Zmíněného cíle projektu bude dosaženo různými aktivitami, mezi které patří vnitřní audit
a následné konzultace za účelem aktualizace standardů kvality sociálních služeb
a navazujících metodik, obě aktivity jsou vedeny externími odborníky na oblast kvality
poskytovaných sociálních služeb. Dále vzdělávání zaměstnanců zapojených organizací
(akreditované u MPSV i neakreditované) na témata, o která projevili zájem a jsou pro jejich
práci relevantní, a podpora mezioborové spolupráce formou setkávání nad určitými tématy.
Ke konci roku 2021 proběhly všechny vnitřní audity, 3 akreditované a 1 neakreditovaný
kurz, 2 setkání s cílem podpory mezioborové spolupráce a také probíhají konzultace nad
standardy kvality v jednotlivých sociálních službách. Projekt bude ukončen k 30. 6. 2022
a bude dosaženo všech naplánovaných aktivit.

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel
dotace

Letní tábor pro děti se sluchovým postižením a
jejich sourozence

Praha 47 000 Kč Magistrát
hlavního města
Prahy

Celkem 76 100 Kč
Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace
Pantomima neslyšících ČR 93 000 Kč Ministerstvo kultury
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I když neslyšíme, potřebujeme vědět – vzdělávací projekt v Brně

Cílem projektu je realizace celoživotního vzdělávání osob se sluchovým postižením a tím
navázat na sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (tlumočnické služby, sociálně
aktivizační služby, odborné sociální poradenství). Bude vytvořen ucelený vzdělávací systém
pro tuto cílovou skupinu se zaměřením na finanční gramotnost, lékovou gramotnost,
‚protišmejdí‘ gramotnost a další oblasti.
Hlavním cílem je prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu dosáhnout zvýšení
informovanosti a samostatnosti cílové skupiny a prevence vzniku tíživých životních situací,
k nimž dochází v důsledku informačního a komunikačního deficitu cílové skupiny.

Dílčí cíle – vytvoření osnovy vzdělávacího programu:
1) Pravidelné přednášky a workshopy tlumočené do ZJ, nebo vedené přímo ve ZJ
a přepisované (simultánní přepis pro nedoslýchavé a ohluchlé osoby) na témata související
s běžným životem, u kterých se u osob neslyšících nejvíce projevuje deficit relevantních
informací. Forma přednášek: lektorovaná, zážitková, workshopy. Oblasti přednášek: finanční
gramotnost, zdravotní gramotnost, právní gramotnost (sousedské vztahy, smluvní vztahy,
dědictví a závěť, vlastnictví a spoluvlastnictví, podnikání, pracovní právo, dopravní právo).

2) Tlumočení veřejně dostupných vzdělávacích programů, které tak budou zpřístupněny pro
cílovou skupinu (akreditované instituce, Univerzita třetího věku apod.).

3) Poradenská činnost pro cílovou skupinu. Nabídka odborných konzultací dle zájemcem
zvolené oblasti (finance, právo aj.). pro všechny zájemce z cílové skupiny. Partneři –
dodavatelé odborného poradenství budou vybraní v rámci výběrových rešerší. Poradenství
bude pro zájemce bezplatné. V projektu předpokládáme uskutečnění 60 poradenských
intervencí/rok (5x měsíčně). Celkem 180 intervencí.

4) Vytvoření video materiálů. Výstupem z každé oblasti, v níž budou probíhat přednášky
(a poradenství) budou videa ve znakovém jazyce a s českými titulky. Videa budou bezplatně
přístupná na webu projektu, který bude vytvořen, budou sdílena na sociálních médiích
a rozesílána všem zájemcům. Vytvoření 36 videí/interaktivních materiálů (12 za rok).

5) Zvýšit povědomí o komunikačních potřebách SP při řešení tíživých životních situací, které
nejsou primárně způsobeny sluchovým postižením.

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace
Praha 1 668 995,00Kč

Doba trvání
projektu
24 měsíců

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356Zkvalitňujeme sociální
služby pro neslyšící v
Praze

Projekt Pracoviště Výše dotace Poskytovatel dotace

I když neslyšíme,
potřebujeme vědět ČR

3 304 008,75 Kč

Doba trvání
projektu
36 měsíců

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013002
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Jiné aktivity mimo projekty SNN v ČR

Pacientská rada ministra zdravotnictví

Od října 2017 je prezidentka SNN v ČR členkou Pacientské rady, poradního orgánu ministra
zdravotnictví, a ve své činnosti pokračuje dosud. Prostřednictvím členství je možné
navrhovat a připomínkovat různé legislativní návrhy a změny. I v roce 2020 byla zvýšená
pozornost věnována proplácení zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami. Tedy
proplácení sluchadel, tvarovek a kochleárních implantátů. Podařilo se prosadit několik
pozitivních změn, jedná se však o dlouhodobý proces a výsledky jsou patrny minimálně
s ročním zpožděním (2021-2022).

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. 2021:
Přehled nejzásadnějších připomínkovaných návrhů:
Novela zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách
Novela zákona 231/2001 O provozování rozhlasového a televizního vysílání
Novela zákona 329/2001 O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Novela zákona 268/2004 Sb. O zdravotnických prostředcích
Novela zákona 354/2019 Sb. O soudních tlumočnících a překladatelích
Zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Návrh novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o veřejném zdravotním pojištění
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh

Spolupráce s Českou poštou – komunikátory pro nedoslýchavé

Pilotní projekt komunikátorů 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 dosud.

Lidé se sluchovým handicapem si na svém sluchadle přepnou na systém indukční smyčky.
Díky tomu pak s pomocí komunikátoru 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.

SEZNAM POŠT, KDE NAJDETE KOMUNIKÁTORY:
Praha 1 Jindřišská 909/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Praha 82 Burešova 1663/3, 182 00 Praha 82 – Kobylisy
Praha 28 Karlovo náměstí 2097/10, 128 00, Praha 2
Ostrava 2 Wattova 1046/19, 70200, Ostrava
Brno 2 Nádražní 118/7, 602 00, Brno–Město
Domažlice 1 Msgre. B. Staška 71, 344 01, Domažlice
Plzeň 1 Solní 260, 301 00, Plzeň–Město
Hradec Králové 2 Zamenhofova 915/2, 500 02, Hradec Králové
Most 1 Moskevská 5, 434 01, Most
Olomouc 10 Foerstrova 717/21, 770 10, Olomouc

Finanční zdroje pro Krajské organizace SNN v ČR
Středočeský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Olomoucký kraj

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
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 i nadále. Děkujeme i našim
pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a funkcionářům za obětavou práci,
trpělivost a čas, který věnují naplnění cílů SNN v ČR.
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Zpráva auditora
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