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   Vážení kolegové a přátelé,

   nyní vychází naše první letošní číslo Newsletteru. Přichází i jaro a s ním nová chuť do práce,
   jak mi jistě dáte všichni za pravdu. ;) Ve Svazu a v CNN, o.p.s. chystáme řadu akcí a školení  
   pro své pracovníky z celé republiky, a také pro naše klienty. Informace o aktuálně plánova-
ných školeních jsou k dispozici v obsahu čísla. Apelujeme i na naše pobočky, které se také mohou se svými příspěvky 
zapojit do dalších čísel Newsletteru. Uzávěrka druhého letního čísla bude 24. června.

Chuti do nové práce není nikdy dost, zvláště když se věci nedaří tak, jak bychom si představovali. Určitě všichni znáte 
situaci, kdy zcela jistě víte, jak je to správně, ale neustále narážíte na, slušně řečeno, hloupost, nebo dokonce se ocitá-
te přímo v Kocourkově. Začátek roku nám přinesl podobnou, zkušenost, kterou jsme dosud příliš nepochopili.

Co myslíte – když ukradnete sousedovi auto a u soudu se obhajujete tím, že jste to auto potřebovali proto, abyste 
mohli zahájit vlastní podnikání, které je bohulibé, protože nabízí lidem službu, kterou opravdu potřebují, tak vám to 
projde? Vy jste přece měli dobrý důvod a navíc to auto používáte pro dobrý účel. Zdá se to jako nesmysl, že? My jsme 
se s takovým pohledem soudu na konci února ale opravdu setkali.

V roce 2012 zástupci organizační jednotky SNN v ČR v Kroměříži tuto pobočku, bez souhlasu vedení SNN v ČR, zrušili 
a veškeré aktivity, které byly pod hlavičkou SNN v ČR v Kroměříži vykonávány, včetně majetku (ale bez dluhů, ty chytře 
ponechali v SNN v ČR), si tito zástupci převedli na novou organizaci, kterou si sami založili. Obrazně si tedy od sou-
seda vzali to auto, aby se jim lépe začínalo. S argumenty, že si vše získali v Kroměříži sami (ano, to je pravda, že to 
„auto“ bylo získáno odpovědnými pracovníky pobočky, kteří byli pověření nějakou funkcí a za svou práci dostávali 
mzdu). Zapomněli však na důležitou věc, totiž to, že všude, kam přišli žádat o jakoukoliv podporu, vždy šli s tím, že 
jsou ze SNN v ČR, což je a byla největší celorepubliková organizace, která pomáhá osobám se sluchovým postižením 
na různých frontách. Proto také v Kroměříži pobočka v roce 2004 pod SNN v ČR vznikla, bez tohoto základu tam neby-
lo možné pro sluchově postižené začít pracovat.

V soudní síni dokonce zazněla zcela zjevná lež (a to soudce na začátku jednání upozornil účastníky, že musí mlu-
vit jen pravdu), že ona pobočka – Poradenské centrum Kroměříž, nikdy v názvu nepoužívalo název Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR. Přitom součástí důkazní dokumentace bylo mimo jiné i rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského 
kraje o přidělení registrace k poskytování sociální služby z roku 2009, kterou zajišťovalo, s velkou metodickou podpo-
rou ústředí v Praze, původní vedení pobočky a na tomto dokumentu jako název organizace stálo: SNN v ČR, Poraden-
ské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž. Tedy nejen, že tam ten název vždy byl, ale dokonce byl na prvním 
místě.

No nic. Ani tato skutečnost, soudce nepřesvědčila a jeho výrok se dá interpretovat tak, že to sice nebylo úplně správ-
né, ale vždyť oni těm neslyšícím pořád ty služby poskytují, takže ono se vlastně nic moc nestalo.

Je to smutné.  I proto, že máme mnoho informací o tom, jak ty nadále poskytované služby v současnosti vypadají.
Asi tak, že tlumočnická služba ve Zlíně nestačí vyřizovat objednávky neslyšících z Kroměříže a okolí, protože ti v Kro-
měříži kvalitní tlumočnickou službu v požadovaném rozsahu nedostanou. I když by měli, protože nová organizace ji 
tam oficiálně poskytuje. Ovšem ve skutečnosti…

S usnesením soudu se ještě budeme zabývat, ale já bych se nyní ráda vrátila k příjemnějším věcem. Třeba k těm, jak 
je skvělé, když má člověk čisté svědomí a může dobře spát. Když ví, že nikoho nepodrazil a vždy se chová v souladu 
s dobrými mravy. Nezávidím těm, kteří si toto říci nemohou.

Takže přeji vám dobré spaní a krásné, voňavé jaro.

Mgr. Šárka Prokopiusová 
ředitelka CNN, o.p.s. a prezidentka SNN v ČR, z. s.

Úvodní slovo



Životní jubileum Jaroslava Paura a Jindřicha Zemánka

Mosty 2015

CNN, o.p.s. na Facebooku

Ve čtvrtek 24. března se v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní předávání cen Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR MOSTY za rok 2015. Pan Jindřich Zemánek byl k příležitosti svého životního 
jubilea nominován ve III. kategorii – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením. Jeho nomi-
nace byla zasloužená, jelikož se věnuje již pětačtyřicet let rozvoji pantomimy a kultury neslyšících. 
Více informací ZDE

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj (CNN, o.p.s.), jenž bylo založeno Sva-
zem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, má vlastní facebookovou stránku. Budeme rádi, když jí dáte 
svůj like. Pak budete mít informace o událostech a akcích z CNN, o.p.s. z první ruky. :-)

ZDE

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1516-informace-c-30-2016-predavani-cen-mosty-za-rok-2015.html
https://www.facebook.com/Centrum-pro-nesly%25C5%25A1%25C3%25ADc%25C3%25AD-a-nedosl%25C3%25BDchav%25C3%25A9-pro-Prahu-a-St%25C5%2599edo%25C4%258Desk%25C3%25BD-kraj-ops-1155128571186422/


Ambulantní tlumočnická služba v Karlíně
CNN, o.p.s. zavádí pravidelnou ambulantní tlumočnickou službu, 
která bude probíhat vždy v úterý od 11 do 15 hodin. Na tlumočení se klienti nemusí objednávat. 
Tlumočníci budou v uvedené době k dispozici ve své kanceláři na Karlínském náměstí 12, 
Praha 8. (5. patro)

Informace ve znakovém jazyce - ZDE

Bc. Monika Boháčková Mgr. Vendula Šantrůčková

Miloslav Škarda Mgr. Eva Kastnerová

Kurzy první pomoci pro sluchově postižené 
Jménem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR bychom vás rádi požá-
dali o vyplnění následujícího dotazníku týkající se problematiky poskytování první 
pomoci - záchrany života.

Cílem projektu je zjistit stanovisko neslyšících a nedoslýchavých, zda mají zájem 
o pořádání kurzů první pomoci tlumočených do znakového jazyka, integrovat 
sluchově postižené občany do poskytování první pomoci a zajistit dostupnost 
pořádání kurzů první pomoci pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR.

Dotazník včetně jeho překladu do znakového jazyka najdete ZDE

https://youtu.be/IM3f0uwFeU0
http://goo.gl/forms/N0ap0Mpc83


Kurz mezinárodního znakového systému

Akreditované kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách  

Pozvánka na webu CNN, o.p.s.  ZDE
Informace ve znakovém jazyce - ZDE

V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit i v průběhu dubna.

Ve spolupráci s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR připravu-
jeme pro naše kolegy z poboček SNN v ČR 2 kurzy na témata:

Specifika odborného poradenství pro OZP 
Termín: 7. – 9. října

Individuální plánování v sociálních službách 
Termín: 4. – 6. listopadu

Oba kurzy proběhnou v sídle SNN v ČR, z.s. na Karlínském nám. 12, Praha 8. 
Taktéž bude zajištěno ubytování v ubytovně na stejné adrese.
Na obou školeních bude k dispozici simultánní přepis a tlumočení do znakového 
jazyka.

Cena a další informace budou včas upřesněny.

v ČR, z. s.

http://cnn.publix.cz/Kurz-mezinarodniho-znakoveho-systemu-1.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmUi_t7a9IB4


Celorepublikové setkání tlumočníků 2016

Akreditovaný kurz pro tlumočníky SNN v ČR v Karlíně 

Kdy: 15. října od 10 do 18 hodin a večerní setkání
Kde: v Praze, místo v současné době hledáme

Pro koho:
-   pro všechny, kteří tlumočí neslyšícím, není důležité v jaké organizaci
-   pro všechny, kteří mají tlumočnické zkušenosti,
-   pro nás tlumočníky, kteří se chceme setkat 

Základem je společné setkání a sdílení informací. V průběhu června zveřejníme oficiální program,
informace o tom, jak se přihlásit.  Aktuální informace budou na: www.setkanitlumocniku.cz a facebooku.

Setkání pořádá a na viděnou s Vámi se těší dobrovolnický tým: Monika Augustinová,
Monika Boháčková, Martina Macurová, Jindřich Mareš, Petr Pánek.

V sobotu 15. října proběhne Celorepublikové setkání tlumočníků a my, stejně jako každý rok, bychom rádi 
využili cesty tlumočníků do Prahy a chtěli je pozvat na akreditovaný kurz, který proběhne den předtím –
v pátek 14. října na adrese Karlínské nám. 12, Praha 8. Přesný čas zahájení kurzu bude včas upřesněn. 

Kurz, který je akreditován MPSV ČR v rozsahu 8 hodin, pro Vás připravil tlumočník z Libereckého kraje
Karel Redlich ze Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., jehož zakladatelem je SNN v ČR, 
z. s.
 
Cena kurzu bude 500,- Kč/os. V současnosti hledáme možnosti, které by umožnily pro Vás vyjednat slevu, 
nebo dokonce účast zdarma. Kapacita omezena na 15 osob, proto s přihláškou neváhejte.
(Pokud bude zájem vyšší, budeme realizovat ještě jeden běh tohoto kurzu v průběhu měsíce září, a to 
v Brně. Pokud někteří moravští kolegové mají zájem přímo o běh v Brně, prosím dejte nám vědět.)

Jako bonus nabízíme ubytování v prostorách ubytovny, která je na adrese konání kurzu, a jejíž celou kapa-
citu (13 - 15 lůžek) je možné využít pro celý víkend (od pátku až do neděle). Ceny ubytování jsou při obsa-
zenosti obou lůžek 200,- Kč/noc. 

Přednášky v CNN, o.p.s. 
V Praze - Karlíně



V Praze - Modřanech





Pražský spolek
Přednášky v Klubu seniorů
13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6. 

Akce v Klubu žen
26. 4. – ruční práce (vaření) 
24. 5. – ruční práce 
21. 6. – společenská beseda

Další akce
30. 4. – Pálení čarodějnic v Pečkách 
9. 5.   – Den matek 

28. 5. – Turnaj v šipkách PSN – žebříček (D. 301) 
4. 6.   –  Mezinárodní den dětí – Hry bez hranic 
  v Pečkách
20. 6. –  Den otců 
25. 6. –  Letní bašta 

Akce v Pečkách
18. 6. – Turnaj v pétanque 
Více informací najdete na webu - ZDE

Poradní den ke kompenzačním pomůckám v Modřanech 
Další poradní dny jsou naplánovány na 26. května a 29. června.

http://www.cds-psn.eu/


Nové stanovy Světové federace neslyšících
  (World Federation of the Deaf) 

Z České správy sociálního zabezpečení 
– vysvětlení k důchodům   

Výběrové řízení na ředitele ASNEP 

K nahlédnutí ZDE

Musí dostat starobní důchod každý? Počítá se práce na dohodu do počtu let pro nárok 
na důchod? Je nevýhodné být před důchodem evidovaný na úřadu práce? Další otázky 
a odpovědi se dozvíte zde: 

http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech.html
http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-1.html
http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-2.html

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení funkce ředitele ASNEP a vedoucí CZTN.

Pracovní náplň
-   řízení společnosti zaměřené na prosazování práv osob se sluchovým postižením a po-
skytování sociální služby
-   koordinace současných činností společnosti
-   komunikace s klíčovými aktéry, tzn. úřady veřejné a státní správy, nadacemi, donátory 
a dalšími
-  prosazování zájmů společnosti navenek

Životopis a motivační dopis, prosím, zasílejte na e-mail: prezident.asnep@gmail.com 
Více informací ZDE

Karlínské nám. 12
186 00 Praha 8 – Karlín 
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e-mail: snncr@snncr.cz
tel: 224 816 829 
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http://www.snncr.cz/WFD-Statutes.html
http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech.html
http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-1.html
http://www.snncr.cz/CSSZ-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-2.html
http://www.snncr.cz/Vyberove-rizeni-na-reditele-Asnep-a-vedouci-CZTN.html
http://www.snncr.cz

