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- viceprezidentka SNN v ČR a předsedkyně Rady nedoslýchavých
- 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, rozsa-

hu 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)
• Sdružení zdravotně postižených v ČR (SZdP v ČR)
Média
• webové stránky – www.snncr.cz
• Jsem jedno ucho – www.snncr.cz/CASOPIS-JSEM-JEDNO-UCHO
• regionální bulletiny organizačních jednotek SNN v ČR
• www.facebook.com/SNNvCR
• www.facebook.com/JsemJednoUcho

Struktura k 31. 12. 2019

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.

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
• zájmová činnost.

neslyšících,

Slovo úvodem
Zatímco v roce 2018 slavil náš pobočný spolek Pražský spolek neslyšících 150
let od vzniku svého předchůdce – prvního spolku neslyšících v českých zemích,
Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Sáleského v Praze, v roce 2019
oslavy pokračovaly v Brně, neboť v roce 1919 vznikl první spolek neslyšících
na Moravě – Zemská ústřední jednota neslyšících hluchoněmých pro Moravu,
předchůdce dnešního Brněnského spolku neslyšících (BSN), našeho dalšího
pobočného spolku.
100. výročí založení ve stejném roce slavila i brněnská Masarykova univerzita, jejímž významným projektem je Středisko Teiresiás, které má za úkol
poskytovat podporu studentům se zdravotním postižením, tedy i s tím sluchovým. Proto jsme společně uspořádali úspěšnou konferenci s názvem Vzdělávání,
zaměstnávání a spolkový život neslyšících, která byla doplněna výstavou 888
(symbolizující stranu teletextu, na níž lze najít skryté titulky v televizi).
Pokračovali jsme v osvětové kampani Jsem jedno ucho – uspořádali jsme 12
besed, vyšlo 6 čísel stejnojmenného časopisu, na podzim vyšlo pokračování knihy Jsem jedno ucho. Stále!, která byla pokřtěna v historických prostorách Karolina a která v prosinci získala čestné uznání Vládního výboru
osob se zdravotním postižením v rámci cen udílených k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených (3. 12.).
Pokračovali jsme i ve zpřístupňování kulturních zážitků lidem se sluchovým postižením a zajistili tlumočení a přepis divadelního představení v divadle Semafor.
Konaly se další workshopy pro neslyšící ženy. Proběhly bohaté zahraniční aktivity.
Kromě toho samozřejmě pokračovaly i dlouhodobé projekty, především Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (CZTN) poskytlo za rok téměř 15 000 úkonů v tlumočnické službě s působností v celé ČR.
Jako předchozí roky se zástupci SNN v ČR zúčastnili mnoha jednání v rámci NRZP, v poradním orgánu
ministra zdravotnictví – Pacientské radě, kde jsme řešili změnu v proplácení sluchadel zdravotními pojišťovnami a chvílemi to bylo jednání velmi drsné. Jednali jsme v rámci ASNEPU a dalších organizací.
Pokračovala 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. V rámci projektu jsou metodicky podpořeny sociální služby
poskytované pobočnými spolky SNN v ČR a obecně prospěšnými organizacemi, jejichž zakladatelem je buď
SNN v ČR nebo jeho pobočné spolky.
V závěru roku – konkrétně v prosinci – byla zahájena realizace dalšího projektu financovaného z evropských fondů, tentokrát v rámci výzvy nositele ITI dle záměru pro Sociální začleňování a boj s chudobou VII
(výzva č. 57) pro výzvu Operační program Zaměstnanost – výzva 48 – Integrované územní investice (ITI)
– průběžná výzva, realizujeme ve spolupráci Centrem denních služeb v Brně projekt s názvem Přestože
neslyšíme, potřebujeme vědět, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013002, jehož cílem je posílit
dostupnost informací a možností vzdělávání neslyšícím v Brně a okolí.
O všech těchto aktivitách, i některých dalších, si můžete přečíst níže.
Prostřednictvím našich pobočných spolků jsme i v roce 2019 pokračovali v dlouhodobé práci pro lidi s jakýmkoli 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.

Členská základna SNN v ČR a uživatelé služeb

Projekty v r. 2019 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
• fundraising pro činnost SNN v ČR.

Facebooku,

Volené orgány SNN v ČR
• Zasedání Výkonného výboru SNN v ČR (konalo se sedmkrát),
• zasedání Republikového výboru SNN v ČR se konalo (konalo se dvakrát),
• zasedání Republikové kontrolní komise SNN v ČR (konalo se dvakrát),
• 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,

EUD, EFHOH aj.).

NRZP,

Aktivity realizované 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
• Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby pro osoby nedoslýchavé a
•
•
•

kraji
Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Přestože neslyšíme, potřebujeme vědět
další aktivity

neslyšící v Karlovarském

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím

Celorepubliková tlumočnická služba Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím v roce 2019 fungovala
pod SNN v ČR již třetím rokem, její nastavení i pracovní tým se stabilizoval, což znamenalo nárůst činnosti
ve prospěch klientů.

Počet tlumočníků českého znakového jazyka v CZTN v roce 2019

Kraj

Počet tlumočníků

Jihočeský kraj

2

Jihomoravský kraj

4

Karlovarský kraj

2

Královéhradecký kraj

3

Liberecký kraj

1

Olomoucký kraj

1

Pardubický kraj

1

Plzeňský kraj

2

Praha

18

Středočeský kraj

3

Vysočina

1

Celkem tlumočníků

38

Přehled činnosti operátorů v roce 2019

Počet klientů Počet intervencí Počet kontaktů
509

2961

8805

Celkem realizovaných tlumočnických služeb v roce 2019

Měsíc

Požadavků

Leden

347

Počet klientů
v daném měsíci

193

Únor

287

Duben

353

206

337

204

214

136

277

183

Březen

307

Květen

291

Červenec

216

Červen
Srpen

178

182

183

144

Září

290

Listopad

330

188

3481

2141

Říjen

Prosinec
Celkem

232

178

166

Tlumočení, které bylo zrušené z důvodu nenalezení tlumočníka

290

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

176

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

92

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

Přeobjednané tlumočení (např. na první termín jsme nenašli tlumočníka,
tak se klient u lékaře přeobjednal na jiný termín)
Celkem
Projekt

Pracoviště

Výše dotace

CZTN

Centrála operátorů Praha,
8 783 700 Kč
působnost: celá ČR

CZTN

Karlovarský kraj

19 600 Kč

17

37
612

Poskytovatel dotace

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Krajský úřad
Karlovarského kraje

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 časopisu SNN v ČR
Jsem jedno ucho.
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 2019 se konaly čtyři zahraniční cesty.
EUD – European Union of the Deaf

Ve dnech 16. 5.-19. 5. 2019 se v Bukurešti konalo valné shromáždění EUD s doprovodnými akcemi pro delegáty i další návštěvníky. Českou republiku na valném shromáždění v Bukurešti reprezentovala prezidentka
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Šárka Prokopiusová a předseda Pražského spolku neslyšících
Pavel Šturm.
Jako první se 16. května konal workshop určený pro výbor EUD a delegáty členských zemí na téma „Jak
prosazovat ve svých zemích naplňování směrnic EU k přístupnosti“.
„Evropská směrnice o přístupnosti a odkazy na další právní předpisy EU o přístupnosti“. Tuto část workshopu
vedl výkonný ředitel, Mark Wheatley, který posluchače seznámil s postupem legalizace procesu a dalšími kroky.
Druhé téma bylo „Revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách“ a vedl ji asistent EUD Frankie
Picron. Představil současnou situaci a perspektivu. I on představil jednotlivé kroky procesu prosazování směrnice.

Posledním tématem bylo představení „Evropského elektronického komunikačního kódu, který představila
politická asistentka EUD Martyna
Balčiūnaitė. Workshop poukázal na
rozdílné oblasti, na které jsou tyto
směrnice zaměřeny, a hlavním výstupem bylo, že nejdůležitějším krokem
je aplikace obsahu směrnic do národních legislativ a úloha organizací
neslyšících pro tento proces aplikace.
Bez nich to totiž nejde! Po skončení workshopu byli všichni účastníci
pozváni na malou oslavu do bukurešťského klubu neslyšících, který
vznikl v roce 1919 a letos tedy slaví
100 let fungování.
V pátek 17. května se konala konference, kterou pořádalo EUD a Rumunská asociace neslyšících na téma
Představení evropských organizací neslyšících. Celkem se představilo 27 států, všechny měly připravenou prezentaci s uvedením svých hlavních cílů, počtu členů, počtu zaměstnanců ročních rozpočtů. Konference byla
zajímavá především pro rumunské účastníky, ale rovněž pro členy EUD bylo srovnání jednotlivých států velice
zajímavé.
Z jednotlivých podkladů budou zveřejněny další výstupy na www.eud.eu.
Dne 18. května se konala valná hromada EUD. Zastoupeno bylo 26 států, 4 státy se omluvily. Byly projednávány běžné záležitosti, jako je schvalování rozpočtu, či výroční zprávy 2018. Kromě toho byla valná
hromada příležitostí pro prezentaci výstupů z práce EUD za minulý rok. Šlo především o prezentaci politické
práce EUD a prezentaci na komunikační a mediální strategie.
Kromě toho byl prostor pro partnery EUD – WFD, EDF, EDSO, EUDY, EFSLI a ENSLT pro představení své práce a upozornění na důležitost úzké spolupráce s EUD.
Poslední jmenovaná organizace ENSLT (Evropská síť lektorů znakových jazyků) na zasedání podepsala
smlouvu o spolupráci a vzájemné podpoře s EUD. Delegáti se valné hromady zúčastnili velmi aktivně, což
vedlo k plodné diskusi a zajímavým návrhům.
Např. Francie navrhla změny volebního systému. Nyní se volí celý výbor po 4 letech, návrh byl volit každé
2 roky dva nové členy. Tento návrh byl odmítnut. Naopak přijat byl návrh španělské asociace, aby EUD spolupracovala na organizaci evropských fór neslyšících žen. Tento návrh byl přijat a v roce 2020 se bude konat
2. evropské fórum. Na závěr představitelé chorvatské organizace pozvali účastníky na zasedání EUD v roce
2020, které se bude konat v Záhřebu v Chorvatsku.
EFHOH – European federation of hard of hearing people

Zasedání valné hromady a konference se konaly se ve dnech 4. 4.-6. 4. 2019 v Záhřebu. Odpoledne 4. dubna
proběhl krátký workshop, spíše pracovní skupina, sdílející zkušenosti na 3 témata – simultánní přepis, ohluchlí
a tinnitus. V pátek 5. dubna proběhla konference s názvem „Srozumitelná přístupnost“. Konference byla dopoledne věnována sdílení chorvatských zkušeností a příkladů dobré praxe.
Zajímavostí např. bylo, že přednášku o chorvatském zákonu o znakovém jazyce a právu na dostupnou
komunikaci prezentovala samotná ministryně práce a sociálních věcí Zvjezdana Bogdanović. Ta posluchače seznámila s celým procesem vzniku a schvalování zákona. Zástupce Ministerstva zdravotnictví nás pak
informoval o existenci systému, který zajišťuje registrovaným osobám se zdravotním postižením (registrace v systému je povinná) lepší dostupnost pracovních příležitostí (nastavení povinností zaměstnavatelů
apod.).
Program byl odpoledne doplněn příspěvky zástupců evropských organizací: Zástupce evropského fóra
zdravotně postižených na téma Přístupnost a politická spolupráce při jejím zajišťování v EU, zástupce Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) na téma telefonická relay podpora a možnosti písemné komunikace,

zástupce evropské asociace profesionálů v oblasti
pomůcek pro sluchově postižené (AeA) na téma
nutnost spolupráce AeA s EFHOH, zástupci firem Cochlear a MED-EL, kteří informovali
o novinkách ve vývoji kochleárního implantátu
(KI) a další.
Nejvíce mě zaujal příspěvek zástupců německé společnosti Transistor group na téma analýzy
a mapování veřejných prostor (např. kostely, koncertní sály) s cílem označit místa s nejlepším zvukem pro další využití např. v instalaci indukčních
smyček.
V každém takto zmapovaném prostoru tak
budou přesně označena místa, ze kterých uživatel sluchadel či KI uslyší nejkvalitněji. V sobotu 6. 4. se konala valná hromada EFHOH, která se věnovala
provozním záležitostem, např. schvalování rozpočtů, plánů práce, schválení výroční zprávy 2018 a další.
Prostor dostaly spolupracující organizace jako EFHOHYP (Evropská federace nedoslýchavé mládeže)
a IFHOH (Světová federace nedoslýchavých).
Dále byly prezentovány výstupy ze čtvrtečního workshopu. Proběhly částečné volby, kdy byl Marcel Bobeldijk opět zvolen na další volební období prezidentem EFHOH. Další pozice rovněž zůstaly beze změny.
CODALOVE Paříž

Ve dnech 11. 7.-14. 7. 2019 se konalo mezinárodního setkání CODA (slyšící děti neslyšících rodičů). Za SNN
v ČR se zúčastnila tlumočnice Monika Boháčková. Ta se na konferenci připravovala velmi pečlivě – trénovala
jak anglický jazyk, tak i mezinárodní znakový systém, ve kterém se diskutovalo na jednotlivých workshopech.
Ty byly zaměřené na jednotlivá témata – např. CODA – role dospělých, CODA – mám neslyšícího partnera
či CODA – neslyšící a slyšící identita.
WFD – World federation of the Deaf

Ve dnech 20. 7.-22. 7. 2019 se konal workshopu a XX. valného shromáždění WFD v Palais de Congrais v Paříži, kterého se zúčastnili prezidentka Šárka Prokopiusová a viceprezident SNN v ČR a předseda Pražského
spolku neslyšících Pavel Šturm.
V sobotu 20. 7. se konal workshop, který byl vlastně přípravným jednáním před valnou hromadou. Diskutovalo se o 3 oblastech:
1. priority WFD v příštích 10 letech výstupy: › vzdělávání neslyšících dětí › rovnoprávnost znakových jazyků
› účast v politickém systému,
2. změny stanov WFD › např. systém členských příspěvků (zvýšení) › zanesení do stanov povinnosti zajistit
rovnost mužů a žen v zastoupení států › celkem 6 (spíše procesních) změn, o každé změně se na VH hlasovalo samostatně,
3. změna volebního systému › elektronické hlasování › dva systémy: a) Změny stanov – musí přijmout 3/4
přítomných b) Volba výboru WFD – každý kandidát musí získat nad 50 % hlasů.
V neděli a v pondělí 21. 7.-22. 7. 2019 proběhlo XX. valné shromáždění WFD. Zúčastnili se delegáti z 87
zemí. Jednalo se o největší Valné shromáždění WFD v historii, které porazilo dosavadní nevětší Valné shromáždění 2007 ve Španělsku. Celé valné shromáždění moderovala Deborah Iyute z Ugandy. Končící prezident
WFD Colin Allen představil delegátům činnost WFD za poslední čtyři roky, poděkoval zaměstnancům
WFD, členům správní rady a řádným členům za veškerou těžkou práci, kterou vykonali. Byla předložena
zpráva o činnosti a finanční zpráva za uplynulé období, obě zprávy byly schváleny.
V rámci shromáždění se projednávaly návrhy členských zemí. Např. návrh Francie opět jednat o vlajce
neslyšících. Návrh vlajky byl zamítnut na valném shromáždění v roce 2015 v Turecku a Francie chtěla opět
o stejné vlajce hlasovat znovu. Tento návrh byl odmítnut, o vlajce se tedy nijak nejednalo. Naopak se jednalo
o návrhu Austrálie – schválit nový symbol pro znakový jazyk. Tento návrh byl schválen a nyní lze využívat jak
přeškrtnuté ucho – historický symbol pro hluchotu, tak nový symbol pro znakový jazyk.

Proběhlo hlasování o přijetí nových řádných členů – Kosovo a Palestina.
Obě země byly přijaty, staly se řádnými členy a WFD má nyní 125 řádných
členů! Divoká diskuse proběhla k návrhu zvýšení členských příspěvků. Návrh
byl zvýšit o 10 % pro všechny státy. Státy jsou rozdělené do 4 skupin, podle
bohatství státu.
Např. evropské státy jsou většinou v 1. skupině a platí nejvíce, africké ve 4.
skupině a platí nejméně. Tento návrh byl odmítnut. Pak Dánsko navrhlo, aby
se zvýšil příspěvek pouze skupině 1. Skupiny 2–4 by se nezvyšovaly. Tento návrh byl po diskusi přijat. Později však vystoupili právníci, kteří hlídali správný
průběh valného shromáždění a prohlásili usnesení za neplatné, neboť podle stanov je možné jednat pouze o návrhu, který byl doručen nejpozději
do 30 dnů před konáním valného shromáždění.
O návrhu, který padl až na jednání, tedy nelze jednat. Členské příspěvky tak na příští 4 roky zůstaly
beze změny.
A dlouho očekávané volby? Prezidentem WFD
byl zvolen dosavadní viceprezident Joseph J. Murray z USA a viceprezidentem Kasper Bergmann.
Dále bylo zvoleno 9 členů nového výboru
WFD. Steffen Helbing Victoria Manning Hjordis
Anna Haraldsdottir Frank Folino Juan Angel De
Gouveia Bruno Druchen Stanislav Ivanov Florjan
Rojba Withayoot Bunnag.
Organizace

IFHOH

Členský příspěvek

EFHOH
WFD

EUD

Celkové náklady

240 €

180 €

v Kč

6328 Kč

4364 Kč

1000 €

26 495 Kč

3620 €

95 069 Kč

2200 €

57 882 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.
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.

1.
2.
3.
4.

V roce 2019 jsme se zúčastnili:
NGO Marketu (11. 4. 2019)
Konference INSPO (30. 3. 2019)
Veletrhů zdraví a sociálních služeb Prahy 8, Prahy 10, Prahy 11 a Prahy 12,
Mezinárodního dne neslyšících a znakového jazyka.

O všech akcích jsme informovali na
webových stránkách a FB SNN v ČR a FB
Jsem jedno ucho. Některé akce či informace jsme avizovali v Televizních zprávách pro
neslyšící, nebo Tichých zprávách (v českém
znakovém jazyce) a na portálu Helpnet.
Dlouhodobě se nám též daří dostávat
nejen do lokálních, ale i celostátních médií.
Pravidelně se objevujeme jak v tištěných médiích, televizi, ale i v rozhlasu.
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 2019 jsme uspořádali u příležitosti oslav 100. výročí vzniku prvního spolku neslyšících na Moravě
ve spolupráci s Masarykovo univerzitou v Brně odbornou konferenci s názvem Vzdělávání, zaměstnávání
a spolkový život neslyšících, kde se přednášelo a diskutovalo o důležitosti vzdělávání neslyšících a rovnému
přístupu k informacím, který zajišťuje v Brně při Masarykově univerzitě Středisko Teiresiás. Konference se
konala 14. června 2019 od 9.30 do 17.00 hod. v prostorách MU v Brně.
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 tuzemskými a zahraničními organizacemi zaměřenými
na problematiku sluchového postižení a podpory spolkového života cílové skupiny.
V roce 2019 pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou v Praze, zajistili jsme tlumočení několika
přednášek pro veřejnost.
Spolupráce se Švandovým divadlem na Smíchově pokračovala v začátku roku, kdy byla natočena nová
upoutávka a zároveň byla zahájena nová spolupráce s Divadlem Semafor v Dejvicích a v říjnu 2019 bylo tlumočeno a přepisováno představení Kdyby tisíc klarinetů – více níže.
Proběhly dva workshopy na téma neslyšící ženy.
V Praze v „Kavárně co hledá jméno“ se 27. 9. 2019 u příležitosti Mezinárodního dne znakového jazyka pro
neslyšící ženy konal workshop na téma: „JÁ, NESLYŠÍCÍ ŽENA“. Zúčastnilo se 50 neslyšících žen.
Pro velký zájem proběhl další workshop v Brně - 8. 12. 2019 v Centru denních služeb pro osoby se sluchovým postižením ve Vodově ulici. Zúčastnilo se 62 žen.
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.

Zpřístupnění kulturních zážitků
V lednu 2019 byla natočena upoutávka pro titulkované představení „Bratr spánku“ ve Švandově divadle www.youtube.
com/watch?v=5QinTebD-7Y.
Dne 12. 10. 2019 se uskutečnilo divadelní představení
„Kdyby tisíc klarinetů“ v divadle Semafor, Dejvická 27, Praha
6. Představení bylo tlumočené do českého znakového jazyka
a simultánně přepisováno.
Tlumočnický tým tvořilo 5 tlumočníků, dvě slyšící tlumočnice a tři kolegové neslyšící (jeden nedoslýchavý a dva neslyšící), kteří se ujali překladů hudební části. Bylo tak přetlumočeno vše od dialogů, přes písničky až po tlumočení hudby,
což je specialitou právě neslyšících tlumočníků.
Celé představení simultánně přepisovali dva přepisovatelé,
které zajistil dodavatel.
Kapacita divadla je 184 míst a toto představení bylo zcela vyprodané. Celé divadelní představení se velmi povedlo.
Ohlasy od diváků byly pozitivní a dostali jsme mnoho dotazů
na další akci.
www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-nes
lysicich/219562221800020/?f bclid=IwAR1DAV2u0q1zMX
VNn4UDqvSmKpJm4sLMBl0YLzTIv76lHOiNGRkR2n4mh3I
Jsem jedno ucho
V roce 2018 byla zahájena osvětová kampaň – Jsem jedno ucho, která v roce 2019
úspěšně pokračovala.
V rámci projektu vychází časopis, byla vydána kniha a konají se osvětové besedy.
Časopis Jsem jedno ucho – první číslo vyšlo v prosinci 2018.
Každé číslo časopisu je tematicky zaměřené:
1. číslo – prosinec 2018 – Úspěšní neslyšící doma i ve světě
2. číslo – únor 2019 – Sluchadla
3. číslo – duben 2019 – Kochleární implantáty
4. číslo – červen 2019 – Tinnitus
5. číslo – září 2019 – Umělecké tlumočení
6. číslo – prosinec 2019 – Úspěšní neslyšící a nedoslýchaví sportovci
Časopis je informačním zdrojem jak pro komunitu
lidí se sluchovým handicapem, tak pro širokou veřejnost. Časopis představuje osobnosti – lidi se sluchovým handicapem, informuje o akcích pobočných spolků Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, přináší
reportáže z akcí sluchově postižených a v neposlední
řadě přináší pravidelnou rubriku „Věděli jste, že…“,
kde přinášíme široké veřejnosti zajímavosti ohledně
sluchového handicapu – ať již z historie či současnosti.
www.snncr.cz/Casopis
Projekt Jsem jedno ucho také působí na základních a středních školách i v dalších institucích (např.

knihovny), kde pravidelně každý měsíc pořádáme besedy s osobnostmi
projektu Jsem jedno ucho – s lidmi se sluchovým handicapem (neslyšící,
nedoslýchaví, ohluchlí, s kochleárním implantátem či trpící tinnitem),
kteří předávají své osobní zkušenosti žákům, studentům, ale i odborné
a široké veřejnosti. Pořádáme také školení ohledně sluchového handicapu pro instituce. Máme za sebou 12 besed, které se konaly po celé
republice (Březnice, Tábor, Nové Město na Moravě či Brno), v Praze
např. na Gymnáziu Elišky Krásnohorské a poslední beseda byla v prosinci 2019 pro zaměstnance Ústřední knihovny v Praze.
Každý týden přináší v rámci projektu přinášíme nový příběh osobnosti se sluchovým handicapem, v současné době (červen 2020) máme
70 příběhů.
Všechny tyto příběhy jsou sepsané v českém jazyce, sami neslyšící
pak tyto příběhy tlumočí a nahrávají na kanál YouTube Jsem jedno
ucho, takže jsou k dispozici i neslyšícím v českém znakovém jazyce.
www.snncr.cz/Pribehy
Kniha Jsem jedno ucho – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vydal již dvě knihy Jsem jedno
ucho – v první vydané v roce 2018 zachytil 12 příběhů, ve druhé vydané v roce 2019 pod názvem „Jsem jedno
ucho. Stále!“ dalších 33 příběhů lidí se sluchovým handicapem. Autorkou knihy je Veronika Cézová, mluvčí
SNN ČR.
Knihy Jsem jedno ucho. Stále! rozdáváme na veletrzích sociálních služeb, vozíme je na besedy do škol
a rozdáváme široké veřejnosti. První knihu jsme pokřtili v září 2018 na parníku na Vltavě v rámci oslav 150.
výročí Pražského spolku neslyšících, druhou knihu jsme pokřtili v září 2019 v Karolinu Univerzity Karlovy –
záštitu nám dal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Projekt

Podpora veřejně účelných aktivit
spolků zdravotně postižených

Pracoviště

Výše dotace

Poskytovatel dotace

Praha

750 601 Kč

Zpřístupnění kulturních zážitků

Praha

56 000 Kč

MHMP

Jsem jedno ucho

Praha

50 000 Kč

PRE dar 12/2019-7/2020

Jsem jedno ucho

Praha

70 000 Kč

Úřad vlády
MHMP

Letní tábor pro neslyšící děti a jejich sourozence 2019
Letošního tábora, který trval 13 dní a byl na téma Evropa, se zúčastnilo 43 dětí se sluchovou vadou. Slyšící sourozenci tentokrát na táboře nebyli. Původně bylo přihlášeno 44 dětí, těsně před zahájením bylo jedno dítě odhlášeno.
Děti byly rozdělené do 7 týmů po šesti. Doprovodný tým tvořilo 8 vedoucích (jedna z vedoucích má logopedické vzdělání a zajišťovala metodickou podporu všem oddílovým vedoucím), 1 tlumočnice a 1 zdravotnice.
Pro děti byly připraveny každodenní aktivity tak, že každý den byl zaměřen na jeden stát z Evropy. Děti
v rámci soutěží mohly „navštívit“ různé země. Kromě naší republiky například Itálii, Rusko, Anglii, Švédsko
atd. V rámci aktivit a soutěží se vedoucí zaměřovali na rozvoj komunikačních schopností dětí a rozšiřování
jejich znakové a slovní zásoby.
Kromě soutěží děti absolvovaly dva výlety, podívaly se lodí na hrad Orlík a do zážitkového parku „Zeměráj“ poblíž Kovářova.
V první polovině tábora panovalo horké počasí, které umožnilo nejen koupání na přehradě Orlík, ale také
nocleh ve spacím pytli pod širým nebem. Nechyběla ani noční hra.
Na konci tábora se uskutečnilo vyhlášení výsledků celotáborové hry, děti dostaly odměny za soutěže či za
úklid v chatičkách a následoval táborák a opékání buřtů.
Děti jsme rodičům vrátili vyčerpané, ale se spoustou zážitků a těšící se na příští rok.

Projekt

Letní tábor pro děti se sluchovým
postižením a jejich sourozence

Pracoviště
Praha

Výše dotace
55 000 Kč

Magistrát hlavního města Prahy

8 000 Kč

Jihočeský kraj

2 000 Kč

Liberecký kraj

8 800 Kč

8 600 Kč

13 000 Kč

10 853 Kč

Celkem

Poskytovatel dotace

106 253 Kč

Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Pantomima neslyšících
Pantomima neslyšících se systematicky zabývá výchovou neslyšících herců regionálních souborů a kroužků
pantomimy. Pantomima jako nástroj arteterapie slouží v praktickém procesu integraci sluchově postižených.
Má přínos kulturní, umělecký a informativní. Výrazně profiluje kulturu neslyšících. Cílem projektu je využití
terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením.
Projekt je určen sluchově postiženým v souboru PANTOMIMA S. I. (cca 15 osob) regionálním souborům a kroužkům pantomimy cca 45 – 55 osob. Členové P.S.I. jsou lektoři nebo vedoucí regionálních souborů.
Soubor pořádá a zúčastňuje se divadelních představení, přehlídek, festivalů. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek OTEVŘENO v Kolíně, Mimefestu v Poličce, Jiráskova Hronova a různých zahraničních festivalů.
V roce 2019 bylo realizováno 11 přednášek pro soubor Pantomimy v CDS Brno, 8 vystoupení (2 x OTEVŘENO, Jiráskův Hronov, MIMEFEST Polička, 2 x vystoupení INTEGRACE SLUNCE Praha, 2 x Den
Klaunů Brno).
Děti jsme rodičům vrátili vyčerpané, ale se spoustou zážitků a těšící se na příští rok.
Projekt
Pantomima neslyšících

Pracoviště
ČR

Výše dotace
60 000 Kč

Poskytovatel dotace
Ministerstvo kultury

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 2. 11. 2019 bylo poskytnuto 79 poradenských služeb 10 klientům z celého KV kraje a 37 úkonů
anonymních a 145 tlumočnických úkonů celkem 19 klientům z celého kraje.

Projekt

Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby
pro osoby nedoslýchavé a neslyšící v Karlovarském
kraji

Tlumočení akce Ples Harmonie 2019 Karlovy Vary

Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby
pro osoby nedoslýchavé a neslyšící v Karlovarském
kraji
Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby
pro osoby nedoslýchavé a neslyšící v Karlovarském
kraji

Pracoviště

Výše dotace

Poskytovatel dotace

Karlovy Vary

12 000 Kč

město Karlovy Vary

Karlovy Vary

10 000 Kč

město Karlovy Vary

Karlovy Vary

20 000 Kč

město Chodov

Karlovy Vary

3 000 Kč

město Nejdek

Celkem

45 000 Kč

Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. pokračoval i v roce 2019 v realizaci projektu v rámci výzvy
03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce s názvem Zkvalitňujeme sociální
služby pro neslyšící, registračním č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605 (dále jen „projekt“), který byl zahájen dne 1. 10. 2018 a poběží do 30. 9. 2020.
Projekt má celkově 5 klíčových aktivit a zaměřuje se na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
pro osoby se sluchovým postižením v deseti zapojených organizacích (pobočných spolcích SNN v ČR, z.s.
a obecně prospěšných společností, které SNN v ČR, z.s. založil) z celé České republiky.
V roce 2019 probíhala hlavně první klíčová aktivita – Vyhodnocení současných postupů při práci s klientem (dále jen „KA1“) v 9 zapojených organizacích. V rámci této KA1 přijel v předem domluveném termínu
do sídla organizace najatý externí odborník, který zde provedl audit organizace podobný tomu, jak by probíhala inspekce kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”).
Jednalo se o zhodnocení podkladů ke standardům kvality v sociálních službách a navazujících metodik
a rozhovory se zaměstnanci i klienty vyhodnocované sociální služby. Výsledkem tohoto auditu byla hodnotící
zpráva, která obsahovala celkový popis dané sociální služby rozdělený podle jednotlivých kritérií standardů
kvality a povinností poskytovatelů dle aktuálního znění zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Dále
pak vznikla jedna celková shrnující zpráva o všech sociálních službách dané organizace, protože některé ze
zapojených organizací poskytují (a měly do projektu zapojených) více než jednu sociální službu.
Tato KA1 probíhala hlavně v první polovině roku 2019 a do konce srpna obdržely všechny ze zapojených
organizací oba druhy hodnotících zpráv. Tyto zprávy jsou interním dokumentem těchto organizací a nebudou
nikde zveřejňovány.
Na úspěšně provedená vyhodnocení navazovala druhá klíčová aktivita – Aktualizace standardů a navazujících metodických postupů (dále jen “KA2”), která probíhala po celý rok 2019 a bude ještě probíhat
i v roce 2020. V rámci této KA2 má každá ze zapojených sociálních služeb nárok na 5 konzultací s externím
odborníkem (buď tím, který prováděl vyhodnocení nebo někým jiným) s cílem aktualizovat standardy a metodické postupy tak, aby co nejvíce odpovídaly zákonným požadavkům a reflektovaly dobrou praxi.
Pro zapojené organizace je též plánováno vzdělávání, kterému se věnuje třetí klíčová aktivita - Zvyšování
odbornosti v oblasti sociální práce se sluchově postiženými (dále jen “KA3”). V této KA3 celkově za dobu
realizace projektu proběhne 12 seminářů akreditovaných u MPSV a 6 metodických setkání.
Za rok 2019 se podařilo uskutečnit 5 akreditovaných seminářů a 2 metodická setkání, protože první část
roku byla věnována hlavně předcházejícím klíčovým aktivitám. Témata akreditovaných kurzů si zapojené organizace vybírají sami a proběhla tato: Dluhové poradenství v sociálních službách (srpen 2019 v Brně), Hranice v práci s klientem sociální služby (září v Praze), Základy sociálního systému (říjen v Praze, listopad v Brně)
a Syndrom vyhoření a základy relaxace (prosinec v Praze).
Metodická setkání proběhla dvě v listopadu (dva dny po sobě), byla vedena dvěma zkušenými odborníky
z praxe a věnovala se jednotlivým druhům sociálních služeb zapojeným do projektu (Tlumočnickým službám,

Odbornému sociálnímu poradenství, Sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Sociální rehabilitaci).
Další akreditované kurzy a metodická setkání budou probíhat v roce 2020.
Po celou dobu realizace projektu probíhají práce na čtvrté klíčové aktivitě - Zpracování databáze evidence a vykazování sociální práce (dále jen “KA4”). V roce 2019 pokračoval výběr zpracovatelské firmy pro tuto
databázi. Bylo osloveno několik firem a nakonec byla vybrána ta, která již měla zkušenosti se zpracováním
podobné databáze pro tlumočnickou službu (konkrétně CZTN) a předložila přijatelnou cenovou nabídku.
V průběhu roku 2019 probíhala s touto firmou jednání s cílem ujasňování zakázky a práce na ní. Většiny
těchto schůzek se účastnili i zástupci zapojených organizací tak, aby výsledný produkt co nejvíce vyhovoval
jejich potřebám.
Pátá klíčová aktivita - Podpora mezioborové spolupráce (dále jen “KA5”). Mezioborová spolupráce bude
v rámci projektu podporována tím, že proběhne 16 setkání v jednotlivých krajích, kde zapojené organizace
působí. Těchto setkání se budou účastnit zástupci různých druhů a forem sociálních služeb (nejen těch pro
osoby se sluchovým postižením) a veřejné správy z relevantních oborů. V návaznosti na tato setkání probíhají
též konzultace ohledně mezioborové spolupráce a vzniknou popisy spolupráce z jednotlivých území.
Za rok 2019 proběhlo jedno toto mezioborové setkání a to v listopadu v Plzeňském kraji. Další setkání byla
naplánována, ale bohužel se je nepodařilo uskutečnit. Zbývající mezioborová setkání, konzultace a závěrečná
konference jsou plánovány na rok 2020.
Projekt
Zkvalitňujeme sociální
služby pro neslyšící

Pracoviště
ČR

Výše dotace
4 662 928,75 Kč
Doba trvání projektu 24 měsíců

Poskytovatel dotace
OPZ/2.2/071/0007605

Projekt I když neslyšíme, potřebujeme vědět
V prosinci 2019 byl zahájen evropský projekt v Brně. Projekt je zaměřený na zajištění informovanosti a vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením.
Projekt

I když neslyšíme,
potřebujeme vědět

Pracoviště
ČR

Výše dotace

3 304 008,75 Kč
Doba trvání projektu 36 měsíců

Poskytovatel dotace

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/
0013002

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, a ve své činnosti pokračuje dosud. Prostřednictvím členství je možné navrhovat a připomínkovat různé legislativní návrhy a změny. I v roce 2019 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).
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. 2019:
• Novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
• Novela zákona č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění

•
•
•
•

Novela zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Novela vyhlášky 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením

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, nejvíce oceňuje zpětnou vazbu od hodnotitelů, která odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu
organizace. Status Spolehlivá veřejně prospěšné organizace, tj. Značku spolehlivosti jsme dostali.
V letech 2018 a 2019 jsme prošli kontrolním prověřením a opět úspěšně. Jsme tedy oprávnění značku používat do června 2020.
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.
Pilotní projekt komunikátorů pro nedoslýchavé a ohluchlé na pobočkách České pošty měl mezi lidmi se
sluchovým handicapem velký úspěch. deset krabiček, které zesilují hlas pracovníků za přepážkou, proto na
České poště – po domluvě se SNN ČR – zůstaly. Novinkou je, že od konce července 2019 najdou komunikátory lidé po celé České republice.
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
• 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

