VÝROČNÍ ZPRÁVA
FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH
ZA ROK 2006

" Slepota odděluje člověka od věcí,
hluchota od lidí."
Helena Kellerová
hluchoslepá spisovatelka a publicistka

Vážení přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu Federace rodičů a přátel sluchově postižených za rok
2006.
V uplynulém roce došlo k mnoha změnám, ať již v personálním a programovém složení
Federace, nebo v pozitivním obratu v boji o uchování budovy v níž Federace sídlí. Dovolte
abych Vám všem, kteří jste nám pomáhali a podporovali nás, poděkovala za všechny
zaměstnance a realizátory projektů. Věřím, že výsledky naší práce pro Vás budou
potvrzením, že jste svou pozornost obátili správným směrem.
Jana Fenclová
výkonná ředitelka

Slovo úvodem
Federace rodičů a přátel sluchově postižených ( FRPSP ) je občanské sdružení, které
vzniklo již v březnu 1990 z potřeby rodičů sluchově postižených dětí pomáhat si vzájemně při
výchově svých dětí a podílet se aktivně na zlepšování veškeré péče o sluchově postižené
děti, otevírat jim cestu k rovnocenné plnohodnotné a nezávislé účasti na společenském
životě. Ke sdružení se připojili další lidé, kteří se zabývají péčí o sluchově postižené z řad
pedagogů, zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří si uvědomují rozhodující
a nezastupitelnou roli rodičů při výchově dětí, a další osoby z řad široké veřejnosti, které
chtějí rodiče dětí se sluchovým postižením v jejich úsilí podpořit.
FRPSP od doby svého vzniku byla inciátorem pozitivních změn ovliňujících život dětí se
sluchovým postižením, a to v oblasti školství, zdravotnictví i sociálních služeb a sama se
stala zřizovatelem několika soukromých škol. Potřeby a požadavky rodin se v průběhu let
měnily a specifikovaly, vždy byly aktuální reakcí na celospolečenskou situaci. Odpovědí na
požadavky rodičů byla postupná profesionalizace poskytovaných oborných služeb
orientovaných na děti i dospělé.
V současnosti jsou aktivity Federace zaměřeny na plně profesionální odborné poradenství,
sociální služby, informačně vzdělávací aktivity, kulturně osvětové aktivity, publikační činnost
a provozování dvou soukromých škol. Takto orientované aktivity jsou realizovány
prostřednictvím pracovních týmů, které každoročně pomocí grantů a dotací stabilizují
a zdokonalují nabízené a poskytované služby. K dlouhodobým projektům patří například informační centrum o hluchotě, psychologická poradna, sociální poradna, střediska rané
péče Tamtam se sídlem v Praze a v Olomouci, pobytové akce pro rodiny dětí se sluchovým
postižením. V loňském roce nově vzniklo aktivačně socializační centrum pro rodiny dětí se
sluchovým postižením a byla realizována řada krátkodobějších projektů.
Federace spolupracuje se školami pro sluchově postižené, s dalšími organizacemi
s podobným zaměřením i s organizacemi sluchově postižených v rámci střechové
organizace ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, je
členem Národní rady zdravotně postižených a České rady humanitárních organizací. Je také
jedním ze zakládajících členů FEPEDA - Evropské federace organizací rodin se sluchově
postiženými dětmi.

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem FRPSP je Valné shromáždění, které se schází nejméně jednou
ročně. Schvaluje zásadní dokumenty, zprávu o činnosti a hospodaření a případně volí
orgány na další období.
Valné shromáždění volí přímou volbou předsedu a osmičlenný výbor. Statutárním
zástupcem organizace je předseda. Shromáždění volí také tříčlennou revizní komisi. Funkční
období volených zástupců je tříleté.
Výkonný výbor má na starosti operativní řízení. Jeho zasedání se zúčastňují na
pozvání ředitelé jednotlivých zařízení a předseda revizní komise. Výbor se schází podle
potřeby několikrát ročně.

Valné shromáždění
Usnesení valného shromáždění, které se uskutečnilo 8.4.2006
Valné shromáždění schválilo:
-

zprávu o činnosti Výkonného výboru a FRPSP
zprávu o hospodaření v roce 2005
zpráva revizní komise

V doplňujících volbách byli tajnou volbou zvoleni tři noví členové výkonného výboru za členy,
kteří odstoupili. Zvoleni byli: Bc.Jitka Motejzíková, Jitka Vrchotová DiS., MVDr.Martin
Pangrác. Do revizní komise byla zvolena Ing.Jana Kudrnovská.
Valné shromáždění vzalo na vědomí
a) informace o jednotlivých projektech FRPSP přednesené jednotlivými řešiteli:
Poradenské centrum Stodůlky
Informační centrum o hluchotě
Speciální psychologická poradna
Sociální poradna
Středisko rané péče Tamtam
Pobytové akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
b) zprávy o činnosti a hospodaření zařízení FRPSP přednesené jejich řediteli
Národní centrum pro neslyšící Beroun
Střední odborné učiliště pro sluchově postižené
Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené
Nadále pracoval výkonný výbor v tomto složení:
Výkonný výbor

Iveta Zabdyrová, předsedkyně
Ing. Zdeněk Semerád, místopředseda
Mgr.Martina Péčová
MVDr.Martin Pangác
Bc.Jitka Motejzíková
Ing.David Halbrštát
Marcela Peřinová
Monika Novotná

Revizní komise

Ing.Veronika Tučková
Ing.Jana Kudrnovská
Miluše Šnajdarová

od 3/2005

V průběhu roku 2006 došlo v pracovním týmu Federace k personálním změnám.
Na základě konkurzu byla výběrovou komisí vybrána Mgr.Jana Fenclová, jako nová výkonná
ředitelka, do funkce nastoupila 1.září 2006. Jana Fenclová je členka Federace od roku 1996,
od stejného roku je i ředitelkou Bilingvální školy pro sluchově postižené, je zakladatelkou
Střediska rané péče Tamtam a spoluzakladatelkou Asociace poradců rané péče, úspěšně
vedla řadu projektů např. pobytové akce pro rodiny dětí se sluchovým postižením, Ve světě
sluchového postižení - akreditovaný vzdělávací program pro zdravotnický personál,
Terminologický slovník znakového jazyka, Zdravotnictví bez bariér - DVD, Centrum pro
budoucí matky se sluchovým postižením, Zahradní slavnosti, Tříkrálová setkání, Stodůlecké
jarmarky aj. Spolu s nástupem nové ředitelky se otevřela v rámci organizace diskuze
o strukturálních změnách organizace reagujících na vývoj organizace, potřeby a požadavky
členů a celospolečenské změny.

Zpráva o činnosti a realizaci projektů v roce 2006
Poradenské centrum Stodůlky
Celý rok 2006 byl poznamenán trvalou snahou o nápravu vlastnických vztahů k objektu
bývalých jeslí v Praze 13, Hábově ulici, kde Federace realizuje svou činnost od roku 1994
a který byl úředním pochybením převeden v roce 2005 na FN Motol. Jednání vedla
k uzavření nájemní smlouvy FN a k nalezení vhodného řešení, jak napravit úřední krok, který
mohl ohrozit existenci Federace. Řešením se stala výměna, kterou realizuje FN Motol
s Magistrátem hlavního města Prahy. FN Motol Magistrátu navrátí stodůlecký areál výměnou
za pozemky, na kterých má své budovy v areálu nemocnice. Bohužel tato transakce s sebou
nese řadu právních úkonů, schvalovacích rozhodnutí různých intitucí, geometrických
zaměření, proto nebylo možno dokončit tento krok do konce roku 2006. Přesto byl objekt pro
všechny realizované projekty Federace a naopak byly zahájeny nové aktivity.
Negativním dopadem, který majetkoprávní nejistota způsobila, bylo ukončení nájemních
smluv s organizacemi, které dlouhodobě sídlily v budově Federace a které doplňovaly
nabídku služeb pro rodiny dětí se sluchovým posztižením, např. Laboratoř smyslových
náhrad nebo Aima, organizace zastupující výrobce kochleárních implantátů. V budově
nadále sídlí partnerské organizace ASNEP, redakce časopisu GONG, Centru
zprostředkování tlumočnických služeb, Soukromá střední škola a jsou zde realizovány různé
semináře přednášky, PC kurzy, projekty.
Projekt poradenského centra byl finančně pokryt z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR
v rámci programu "veřejně účelné aktivity občanských sdružení". Z projektu byly hrazeny
převážně náklady na provoz objektu, provozní pracovníky a sekretariát, které jsou ostatními
projekty nezajištěny:
- spolková činnost - činnost sekretariátu, vedení databáze členů, styk se členy, zasedání
orgánů FRPSP
- zajištění správy, údržby a úklidu objektu ve Stodůlkách - zajištění podmínek pro činnost
celé organizace
- vedení účetnictví a mezd pro celé sdružení
- vydávání měsíčníku INFO Zpravodaj.
Federace vydává prakticky již od svého vzniku pro informování celorepublikové členské
základny INFO Zpravodaj. Zpravodaj slouží k průběžnému předávání informací pro všechny
členy, keří ho dostávají zdarma. Další zájemci si ho mohou předplatit. Měsíčník informuje
o všech akcích Federace, přináší recenze nových knih vhodných při výchově a vzdělávání
dětí se sluchovým postižením, zajímavosti a novinky z techniky, poradnu pro rodiče apod.
Informuje též o akcích jiných organozací, které by mohly zajímat rodiny se sluchově
postiženými dětmi. Informace se tak dostanou velmi rychle a pružně k velkému množství
čtenářů.
- ubytovací kapacity - pro naše členy ze vzdálenějších částí republiky, zvláště pro rodiny
s malými dětmi, které dojíždějí do Prahy na odborná vyšetření, poskytujeme v omezeném
rozsahu také ubytovací služby
- keramická dílna vybudovaná z nevyužívaných prostor bývalé kuchyně slouží nejen
sluchově postiženým dětem a mládeži, ale i všem zájemcům ze širokého okolí.

Sociální poradna pro sluchově postižené
Poskytované služby a činnost poradny:
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením, která funguje při Federaci
rodičů a přátel sluchově postižených, poskytuje své služby od roku 2001. I v roce 2006 bylo
klientům poskytováno sociální poradenství zaměřené na oblast sluchového postižení
a pomoc při uplatňování práv klientů. Pracovnice se snažily, aby se klient orientoval v síti
sociálních služeb.
Konkrétně se jednalo především o zodpovídání dotazů a řešení každodenních obtíží
osob se sluchovou vadou a jejich blízkých. Sociální pracovnice zodpovídaly otázky
a poskytovaly rady týkající se sociálních dávek a příspěvků, postupu při žádostech
o příspěvek na kompenzační pomůcky. Rodičům (ale nejenom) dětí se sluchovým
postižením rady ohledně volby vhodné školy pro dítě, asistence do škol či tlumočení,
možnostech kurzů znakového jazyka atp. Byly poskytovány také kontakty na další instituce
a nové informace o změnách v sociální oblasti (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
žádosti o příspěvek na péči aj.).
Další hojně využívanou službou bylo zprostředkování a vyřizování telefonátů (např.
objednání k lékaři, zajištění ubytování apod.), pomoc při sepisování a vysvětlování úředních
dopisů (odvolání proti rozhodnutí soudu nebo posudkové komise, žádost o poskytnutí dávek
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře apod.), asistence při úředních
jednáních (tlumočení, sociálně právní poradenství).
Poradna byla otevřena každý pracovní den, klienti nás mohli navštívit osobně nebo
kontaktovat přes telefon, fax, e-mail, SMS či zaslat dopis poštou. Sociální pracovnice
individuálně přizpůsobovaly komunikační formu potřebám každého klienta - klienti se
dorozumívali s pracovnicemi pomocí českého znakového jazyka, písemně nebo formou
zřetelné artikulace češtiny.
Kromě standardních služeb poradny byl i nadále průběžně dotiskován a prodáván
aktualizovaný Adresář služeb pro sluchově postižené (2005). Koncem roku se začalo
pracovat na aktualizované verzi, jejíž vydání je plánováno na léto 2007.
Několika studentům sociálních škol a škol podobného typu, kteří oslovili naši
poradnu, byla umožněno vykonávat v Sociální poradně svoji krátkodobou či dlouhodobou
praxi.
Klienti:
Spektrum klientů tvoří rodiče dětí se sluchovým postižením, dospělé osoby se
sluchovým postižením, neslyšící, studenti, ale i organizace, firmy či školy. V roce 2006
využilo služeb poradny celkem 258 klientů, což je o 22 klientů více než v roce 2005.
Průměrně za měsíc poradnu kontaktovalo 34 klientů, což je stejné jako v roce 2005. Za celý
rok bylo poskytnuto celkem 791 kratších i delších intervencí (někteří klienti v rámci jedné
návštěvy potřebovali pomoc či radu z různých oblastí, u jiných bylo potřeba záležitost klienta
řešit v několika návštěvách).
Financování:
Veškeré služby sociální poradny FRPSP byly klientům poskytovány bezplatně.
Provoz Sociální poradny byl v roce 2006 z větší části financován z dotací MPSV, Magistrátu
hl. m. Prahy a MČ Prahy 13. Dalšími zdroji byly příspěvky za zastoupení firmy Kompone,
s. r. o., příjem z prodeje „Adresářů“a drobnější sponzorské dary (hmotné i finanční). I přes
tyto zdroje i značná úsporná opatření byly výdaje vyšší než získané prostředky. Tento rozdíl
byl uhrazen z prostředků FRPSP.
Spolupráce:
Sociální poradna spolupracovala s dalšími zařízeními naší organizace - Střediskem
rané péče Tamtam, Speciální psychologickou poradnou a Informační centrem o hluchotě.

Další významnou činností byla především spolupráce s pražským Městským centrem
sociálních služeb a prevence – Kontakt. Vedoucí Sociální poradny Jitka Vrchotová, DiS. zde
měla zajištěnou dlouhodobou pracovní stáž, v rámci které bylo poskytováno v Kontaktu
sociální poradenství osobám se sluchovým postižením.
Sociální poradna spolupracovala také se sociálními odbory městských úřadů, se
Speciálně pedagogickými centry, se speciálními školami pro sluchově postižené, ale
i s dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou sluchového postižení, např.
s Agenturou profesního poradenství pro neslyšící. Pracovnice poradny také pravidelně
zodpovídaly dotazy čtenářů uveřejněné na Internetporadně.
Nadále trvala spolupráce s firmou Kompone, s. r. o., která má v naší kanceláři
předváděcí centrum svého zboží - kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým
postižením. Klienti Sociální poradny i firmy Kompone, s. r. o. tak získávali komplexní služby.
Poradna díky této spolupráci získala finanční prostředky, které pomohly uhradit část nákladů
na její provoz.
Vzdělávání:
Sociální pracovnice se také průběžně vzdělávaly. Zúčastnily se 6denního kurzu
Vzdělávání pracovníků v sociální službách a řady dalších jednodenních seminářů,
konferencí, týkajících se především sociální oblasti (převážně informace o změnách
v sociálním systému) a vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Psychologická poradna
Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené je dalším z dlouhodobých
projektů Federace. Toto specializované pracoviště, jež je v české republice jediné, které má
odborné pracovníky vybavené aktivní zn alostí znakového jazyka, se věnuje nejen rodičům
a dětem s vadami sluchu, ale i dospělým lidem se sluchovým postižením.
Speciální psychologická poradna fungovala v roce 2006 s úvazkovou dotací 1,0.
Poradna byla financována z dotací ministerstva zdravotnictví a Magistrátu hl.města Prahy se
spoluúčastí FRPSP. Náplní činnosti poradny je zejména pedagogicko-psychologické
poradenství, manželské a rodinné poradenství, krizová intervence, individuální
psychoterapie, poradna je rovněž kontaktním centrem v oblasti drogovvé a psychiatrické
problamatiky a nabízí služby v oblasti školní psychologie. Poradna pečovala v roce 2006
o 63 klientů, evidovala 437 návštěv a konzutací.
Psychologové rovněž v rámci své péče o klienty docházeli na psychiatrická oddělení,
která mají v péči sluchově postižené, a spolupracovali s nimi.

Informační centrum o hluchotě
V roce 2006 sloužilo Informační centrum o hluchotě (dále jen Informační centrum),
stejně jako v předchozích letech, jako zdroj informací ze všech oblastí, týkajících se
problematiky sluchového postižení (vzdělávání sluchově postižených dětí, psychologie
sluchového postižení, technická kompenzace sluchové vady, jazyková a kulturní menšina
Neslyšících, struktura znakového jazyka, ...) a jako centrum osvěty v oblasti šíření poznatků
o životě lidí se sluchovým postižením v majoritní, slyšící společnosti.

Součástí Informačního centra je také unikátní knihovna, která se snaží vyhledávat
a získávat informační prameny o sluchovém postižení a problémech s ním spojených,
zpracovávat je a zpřístupňovat, a to na komplexní úrovni. V roce 2006 knihovna získala
a zpracovala několik desítek informačních pramenů, publikací domácí produkce i publikací
zahraničních. V současnosti obsahuje více než 4 700 titulů: knih, informačních brožur,
časopisů, cestovních zpráv, učebních skript, diplomových prací, atd.
Do fondu knihovny patří také videotéka, která obsahuje většinou výukové programy
znakového jazyka nebo výuky odezírání. Knihovna zajišťovala pravidelné nahrávání
znakovaných či titulkovaných pohádek pro děti, Televizních klubů neslyšících i jiných
zajímavých pořadů týkajících se sluchového postižení.
V knihovně si je možné si prohlédnout, příp. zapůjčit, další média – CD a DVD: různé
slovníky českého znakového jazyka, či výukové materiály ve znakovém jazyce, které
v současné době vznikají na různých místech České republiky.
Mezi čtenáře Informačního centra patří především lidé slyšící, zejména rodiče, kterým
se narodilo sluchově postižené dítě a nezbytně potřebují informace, aby mohli tuto obtížnou
situaci zvládnout. Rozsáhlý fond knihovny však užívají i neslyšící rodiče, kteří zde hledají
informace pro výchovu svých dětí. Služeb využívá též mnoho odborníků především z řad
pedagogů, kteří se sluchově postiženými dětmi pracují, a v poslední době stále více slyšící
i sluchově postižení studenti vysokých i středních škol i širší veřejnost, která se
o problematiku sluchového postižení zajímá. Mezi uživateli knihovny jsou i odborníci ze
Slovenska.
V roce 2006 bylo zaregistrováno 256 čtenářů z různých měst České republiky, z toho
113 nových čtenářů. Uskutečněno bylo více než 1 700 výpůjček (publikace je možné
zájemcům zaslat i poštou, tuto službu využívají zejména mimopražští čtenáři). Značný počet
dotazů je zodpovídán telefonicky (asi 100 dotazů) nebo pomocí elektronické pošty (zhruba
150 dotazů).
Další službou knihovny je prodej odborné literatury týkající se problematiky
sluchového postižení, a to nejen vlastní produkce, ale i od jiných vydavatelů. V tomto roce
bylo celkem prodáno, a většinou poštou zasláno, 1 323 knih a videokazet (publikace lze
objednat i přes internet).
Informační centrum se také podílelo na organizaci dvou vzdělávacích seminářů a na
vydávání časopisu Info-Zpravodaj Magazín, který vydává Federace rodičů a přátel sluchově
postižených už čtrnáctým rokem a prostřednictvím kterého jsou čtenáři srozumitelnou
populárně-vědeckou formou seznamováni se základními a aktuálními poznatky
z nejrůznějších oblastí rozsáhlé problematiky sluchových vad.
Informační centrum v tomto roce také iniciovalo vydání dvou výukových
elektronických pomůcek určených pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiče. Prvním
titulem bylo CD „Zvířátka ve znacích českého znakového jazyka“, na němž byly hravou
formou prezentovány znaky asi 80 zvířat. Druhou pomůckou je DVD „Raná komunikace
v neslyšící rodině“, které je určeno především pro slyšící rodiče, kterým se narodí neslyšící
dítě. Přináší jim užitečné informace pro výchovu dětí v raném věku.
Bližší informace o Informačním centru a knihovně (o knihovním fondu) mohou zájemci
získat na stále aktualizovaných webových stránkách www.frpsp.cz.

Středisko rané péče Tamtam v Praze a v Olomouci
Poskytování rané péče klientským rodinám
Středisko rané péče Tamtam v Praze a Olomouci poskytuje komplexní služby rané péče
rodinám s dětmi s postižením sluchu, rodinám s dětmi s těžkou vývojovou vadou řeči
a neslyšícím rodičům malých dětí bez ohledu na to, zda jejich dítě slyší nebo má sluchové
postižení, a to od narození do věku maximálně sedmi let. Klienty se mohou stát rodiny, které
o službu projeví aktivní zájem a žijí na území Čech. Každá klientská rodina má svého
poradenského pracovníka, který pravidelně v měsíčních intervalech do rodiny dojíždí na
odborné konzultace. Pracuje s dítětem a s rodiči a pomáhá rodině od počátku procházet
spolu s dítětem jeho vývojovými fázemi. S rodinou konzultuje aktuální problémy, poskytuje
psychologické, pedagogické a sociální poradenství, svou činností podporuje aktivní přístup
rodičů, plnoprávné zapojení všech členů rodiny a vytvoření pozitivních sociálních vazeb mezi
členy rodiny. Ukazuje rodičům jak s dítětem pracovat, jak navázat a rozvíjet vzájemnou
komunikaci, jak podpořit rozumový a motorický vývoj dítěte, k tomu účelu poradce zapůjčuje
rodinám na dobu jednotlivých konzultací pomůcky a hračky pro domácí práci s dítětem.
Podle zájmu rodině poskytuje odbornou literaturu, informuje o technických kompenzačních
pomůckách, metodách komunikace, možnostech vzdělávání dítěte v předškolním, případně
školním zařízení. Má-li o to rodina zájem, pomáhá vyhledat nebo zprostředkovat vyšetření
u odborného lékaře, kontaktuje předškolní zařízení a s pedagogickými pracovníky konzultuje
problematiku sluchového postižení. Rodinu také do různých zařízení může doprovázet. Může
zprostředkovat kontakt rodiny s jinou (bývalou klientskou) rodinou s již větším dítětem se
stejným typem problému, která je ochotná své zkušenosti předat dále dalším rodinám, které
jsou v podobné situaci, jako byli dříve oni. V obdobích mezi konzultacemi klienti mohou
svého poradce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Pokud se jedná o klienty se
sluchovým postižením, komunikačním prostředkem je znakový jazyk.
Služby rané péče jsou pro klienty bezplatné.
Poradci jsou povinni dodržovat a hájit zájmy klientů, k intervencím si vyžadují jejich souhlas.
Informace o klientských rodinách jsou chráněné před zveřejněním. Pracovníci Střediska
Tamtam se řídí standardy sociálních služeb pro ranou péči.
Kromě terénních konzultací v rodinách, které tvoří základ poskytované služby, se poradci
podílejí na dalších službách pro rodiče a děti se sluchovým postižením. Na těchto aktivitách
spolupracují s dalšími sekcemi svého zřizovatele, především Poradenským centrem
a Informačním centrem při FRPSP a dále Bilingvální mateřskou školou pro sluchově
postižené. Tyto aktivity se postupně rozvíjejí a obměňují podle zájmu rodin a možností
Střediska Tamtam. Všichni klienti Střediska Tamtam v Praze a Olomouci mohou využívat
všech služeb dalších částí FRPSP, zejména sociální nebo psychologické poradenství,
knihovnu a studovnu v Informačním centru a ubytovací zařízení. V roce 2006 se také celkem
22 klientských rodin Střediska Tamtam účastnilo týdenního pobytu pro rodiny s dětmi se
sluchovým postižením.
Návazné aktivity pro klientské rodiny Střediska Tamtam v Praze v roce 2006
Po celý rok mimo období letních prázdnin, se rodiče, převážně z Prahy nebo snáze
dostupných míst, mohli pravidelně každý pátek dopoledne zúčastňovat kurzu znakového
jazyka pod vedením slyšící a neslyšící lektorky z Bilingvální mateřské školy. Tento specificky
zaměřený kurz je určen rodičům nejmenších dětí se sluchovým postižením a vychází
z programu mateřské školy a z toho, v jaké vývojové fázi komunikace se dítě mladšího
předškolního věku nachází. Pokud rodiče přišli s dětmi, byl pro ně pracovníky Tamtam
zajištěn program v prostorách Bilingvální mateřské školy.
V prvním půlroce 2006 pokračovala také pravidelná úterní dopoledne skupiny rodičů
s dětmi Bobříci, a to v prostorách FRPSP. Do této skupiny bylo přihlášeno 6 maminek

a dětí s kombinovaným postižením. Skupina pod vedením 3 speciálních pedagogů
Střediska Tamtam střídala aktivity na rozvoj jednotlivých smyslů a pohybu. Na činnost
Bobříků, kteří se od září přesunuli do Jedličkova ústavu, od září navazuje činnost aktivačně
socializačního centra.
Rodiče využívali možnosti jednorázových ambulantních konzultací u psychologa a klinického
logopeda, nácviku na audiometrii a sluchová cvičení.
Návazné aktivity pro klientské rodiny Střediska Tamtam v Olomouci v roce 2006
Zájemci z řad klientů Střediska Tamtam v Olomouci se mohli zúčastňovat speciálních kurzů
znakového jazyka, uzpůsobených potřebám rodičů malých dětí.
Ve Střediscích rané péče Tamtam Praha a Olomouc pracovalo v roce 2006 celkem
8 zaměstnanců s úvazkem 5,2. Odborní poradci rané péče jsou absolventi VŠ –
Pedagogické nebo Filosofické fakulty, obor speciální pedagogika, psychologie. Vzdělávání si
doplňují akreditovaným kvalifikačním kurzem MŠMT Raná péče, který realizuje Společnost
pro ranou péči.
Středisko rané péče Tamtam Praha a Olomouc mělo v roce 2006 celkem 75 klientských
rodin z České republiky.
Dotace získalo především z finančních zdrojů MPSV, dále Hl. m. Prahy, Středočeského
a Olomouckého kraje.

Aktivačně socializační centrum Stodůlky
Projektem, který navázal na pravidelná středeční setkávání Střediska rané péče
Tamtam je Aktivačně socializační centrum, sociální služba, která rodinám dětí se sluchovým
postižením nabízí možnost aktivně se zapojit do společných programů, skupinových terapií
i besed na aktuální témata z oblasti sluchového postižení. Strukturovaný program je rozdělen
na činnosti zaměřené na rozvoj komunikace dítěte, na posílení psychomotorického vývoje
a především na vytváření přirozených sociálních vazeb mezi dětmi i jejich rodiči. V průběhu
roku se vytvořila stálá skupina slyšících i neslyšících rodičů a jejich dětí, která byla schopna
přijmout a účinně podpořit nově příchozí, především rodiče u jejichž dítěte bylo čersvě
diagnoostikováno sluchové postižení. Přínos tohoto projektu je patrný, naopak bude třeba
aktivity a nabídku služeb v příštím rozšířit i pro potřeby rodin s dítětem školního věku.
Současně plánujeme i rozšíření skupinové arteterapie a relaxačních cvičení.

Jednotlivé projekty realizované FRPSP

INFO Zpravodaj FRPSP
Prostřednictvím časopisu INFO zpravodaj realizuje FRPSP již čtrnáctým rokem vzdělávací
a poradenskou činnost. V oblasti sluchových vad jde o tiskovinu jeidnečnou jak jejím
zaměřením na rodiny se sluchově postiženými dětmi, tak i jejím obsahem. Časopis vychází
ve dvou podobách, jako měsíční informační bulletin a jako čtvrtletní magazín.
V měsíčníku jsou tištěny informace o aktuálních událostech a akcích, které pořádá Federace
či ostatní organizace zaměřené na na práci s lidmi se sluchovým postižením ( vzdělávací
semináře, kulturní, sportovní akce apod.)
Prostřednictvím čtvrtletního magazínu jsounčtenáři srozuimitelnou populárně vědeckou
formou seznamováni se základními aktuálnímu poznatky z nejrůznějších oblastí
problematiky sluchových vad. INFO Zpravodaj dostávají všichni členové Federace zdarma.
Vydávání časopisu je umožněno díky dotaci ministerstva zdravotnictví. Chybějící finanční
prostředky doplňuje předplatné, inzerce, členské příspěvky.

Přednášková činnost
Federace za podpory ministerstva zdravotnictví uspořádala dva semináře na témata, která
jsou stále velmi aktuální a stále velmi diskutovaná.

3.června 2006 se konal seminář ve spolupráci s Pevností – Českým centrem znakového
jazyka
s tématem: Jak vypadá život N/neslyšících?
25.listopadu 2006 se konal seminář ve spolupráci se Sdružením uživatelů kochleárních
implantátů, s tématem: Kochleární implantáty: aktuální otázky a zkušenosti
Zajímavost a aktualita těchto témat byla potvrzena velkou účastí nejen rodičů dětí se
sluchovým postižením, ale i odborníků a samotných uživatelů kochleárních implantátů.
1.listopadu 2006 se konal seminář Integrace dítěte se sluchovým postižením do
mateřské školy o který byl velký zájem především z řad odborníků a rodičů dětí se
sluchovým
postižením.
Tento
seminář
byl
realizován
v rámci
rozpočtu
Federace.

Ve světě sluchového postižení - vzdělávací program pro pracovníky
ve zdravotnictví, zkvalitňující péči o pacienty se sluchovým postižením
Tento projekt navázal na vzdělávací programy realizované v předchozích letech,
především v souvislosti se vznikem Centra pro budoucí matky se sluchovým postižením
v Ústavu pro péči matku a dítě v Praze Podolí, kde Federace vyškolila tým pracovníků
připravených komunikovat s klienty se sluchovým postižením. Výsledky tohoto projektu se
staly motivací pro další zdravotnická zařízení, ale i pro náš realizační tým. Vzdělávací
program jsme se snažili zdokonalit, posílit o interaktivní hodiny a vhodný studijní DVD
materiál. Proto jsme vzdělávací program akreditovali a v rámci jiného projektu, rovněž
podpořeného inisterstvem zdravotnictví, jsme natočili výukový film, zobrazující jednotlivé
modelové situace přímo na gynekologicko porodnickém oddělení v Praze Podolí.
Program byl realizován v souladu s projektem a harmonogramem činností.
V průběhu roku 2006 byly realizovány tyto vzdělávací cykly KL-I.až KL -V.
Celkem se zúčastnilo 72 osob v těchto termínech:
KL I. Pracovníci ÚPMD, vzděláváni leden až srpen 2006 –
36 hodin
říjen 2006 –
24 hodin
listopad 2006 16 hodin
KL II. Pracovníci Rehamedica Žacléř, Ordinace léčebné rehabilitace Praha
8.2. – 23.6.2006 - 36 hodin
KL III.+KLIV. Pracovníci FN Olomouc

4.4. – 20.6 2006 30hodin

KL V. Účastníci, kteří prošli prvním vzdělávacím cyklem
27. – 28.4.2006 12hodin
14. – 15.9.2006 12 hodin
7. – 8.12.2006 12 hodin
Hodnocení a průběžné výsledky
Při realizaci projektu jsme průběžně hodnotili dosažené výsledky účastníků, jednak
formou písemného testu a dále praktickou zkouškou komunikace s neslyšícími pacienty.
Tyto testy obsahovaly průřez informacemi z přednášek, z osnov znakového jazyka
i z praktických cvičení, které frekventanti absolvovali.
Výsledky jsme bodově hodnotili a v programu posilovali části, které svědčily o nepřesném
pochopení. K nácviku modelových situací jsme využívali metodu VTI, video rozbory
jednotlivých sekvencí. Významné pro naši zpětnou vazbu byly informace neslyšících
lektorů o jejich schopnosti porozumět frekventantům. Celkem se kurzů zúčastnilo
72 lékařů a zdravotníků a bylo uskutečněno 178 výukových jednotek. Seznamy
účastníků byly zaslány v první zprávě o realizaci projektu.
Ostatní informace o programu
Projekt byl realizován v souladu se žádostí pro 5 skupin. Ve skupině bylo vždy zapsáno
12-15 osob. Všichni účastníci absolvovali teoretickou i praktickou část programu.
Přihlášky i přehled o docházce jsou uloženy v dokumentaci k projektu.

Informace o projektu i o podpoře projektu Ministerstvem zdravotnictví ČR byly
prezentovány v médiích:
- ČT 1 – Sama doma: Centrum pro budoucí matky se sluchovým postižením
a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.
Mgr.Jana Fenclová, MUDr.Helena Slavíková
- TV Prima – zpravodajství: Centrum pro matky se sluchovým postižením
V Olomouci. Mgr.Jana Fenclová, MUDr.Lumír Kantor
- Tisková konference ve FN v Olomouci, Martina Mirovská, DiS.
Tiskové konference využily různé rozhlasové stanice a tisk.
- Krátké vystoupení na Mezinárodním veletrhu Hospimedica Brno 2006
- Přednáška a prezentace na Foniatrických dnech v Ostravě v září 2006
- Projekt získal ocenění Národní rady zdravotně postižených ČR - MOSTY

Zdravotnictví bez bariér
Konečným produktem tohoto projektu je výukové a informační 2DVD, s tématikou vztahující
se k pacientům se sluchovým postižením ve zdravotnických zařízeních, zaměřené na
problematiku těhotenství a porodu. Projekt vycházel z potřeb a zkušeností vzdělávacích
programů pro zdravotnický personál a z praxe Centra pro budoucí matky se sluchovým
postižením.
Časový harmonogram prací na filmu byl částečně ovlivněn poněkud pozdějším obdržením
finančních prostředků na realizaci projektu, přiznaných Ministerstvem zdravotnictví,
( 22.8.2006 a 17.10.2006 ) Přesto se podařilo jednotlivé fáze realizace zcela naplnit
a dodržet.
Významným obdobím byla přípravná část, kdy bylo nutné zodpovědně zvolit z velkého
množství jen ty nejdůležitější informace a reálné situace, které budou ve filmu použity pro
přiblížení a objasnění komunikačního problému mezi neslyšícím pacientem a zdravotnickým
personálem. Volba vycházela z přímých zkušeností neslyšících pacientů, kteří byli do
projektu zapojeni a současně byly využity zkušenosti získané v kurzech pro lékaře
a zdravotnický personál, které Federace rodičů a přátel sluchově postižených za podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2003 pořádá.
Po vyhodnocení všech nejvíce frekventovaných situací, do kterých se komunikační partneři
dostávají (v rámci tohoto projektu především budoucí matky s těžkým sluchovým postižením
), jsme pro scénář zvolili informace obecné pro všechny oblasti komunikace a specifické pro
danou problematiku. Vybrané situace byly opakovaně v kurzech shledány jako nejvíce
náročné pro obě strany: příjem a vstupní informace, volba komunikačního systému – využití
tlumočnických služeb, vyšetření včetně monitoru a ultrazvuku, vysvětlení jednotlivých
porodních dob, příprava na porod, účast otce u porodu, poporodní vyšetření dítěte,
informace o domácí péči.
V druhé fázi byl vyhotoven technický scénář, zabezpečeno zapůjčení filmové techniky,
vybráni slyšící a neslyšící herci, vybrány lokace a rezervován čas pro možnost natáčení. Při
volbě herců jsme zvolili pro zachování co největší autentičnosti skutečné pracovníky
konkrétního zdravotnického zařízení a neslyšící, kteří spolupracovali na vzdělávacích
kurzech.
Vlastní natáčení proběhlo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, kde jsme měli
možnost využít pro natáčení všechny prostory a lékaři i ostatní personál byli velmi tolerantní
k různým omezením způsobeným natáčením.
Přínos a využití výsledků projektu.
Srozumitelnost jednotlivých sekvencí a možnost využití filmu pro výukové účely v rámci
vzdělávacích kurzů pro slyšící i neslyšící účastníky, jsme ověřovali v průběhu natáčení i před

závěrečným zpracováním filmu. Již v rámci těchto izolovaných ověřovacích bloků se potvrdil
předpoklad, že vizuální forma předaných informací pomocí DVD je výrazně efektivnější
a srozumitelnější než informace předané pouze verbální formou. Výhodou materiálu je
možnost potřebné sekvence pouštět opakovaně, rozfázovaně, zpomaleně. Zpětná vazba ze
strany neslyšících i zdravotníků je výhradně pozitivní.
Projekt byl s velkým úspěchem představen na prezentační akci Federace, na Tříkrálovém
setkání v divadle ABC dne 6.1.2007, kde o Bezbariérové zdravotnictví projevili zájem nejen
jednotlivci, ale i organizace. Předpokládáme proto, že film nebude využíván nejen pro
vzdělávání, ale bude sloužit i jako osvětový materiál pro širší veřejnost.
DVD je možno shlédnout nebo zakoupit v knihovně Federace.

Tiché vzdělávání
Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící

Federace rodičů a přátel sluchově postižených je od 1. října 2005 řešitelem
uvedeného projektu. Projekt vychází z původního úspěšného mezinárodního projektu z let
2000 – 2003 s názvem Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro
neslyšící, který se uskutečnil v rámci programu Leonardo da Vinci Evropské unie.
Hodnotné výsledky evropského projektu bylo třeba využít a zúročit. V projektu totiž
vzniklo šest kursů, které měly sluchově postiženým pomoci uplatnit se na trhu práce v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Materiály, obsahující nově vytvořené učebnice,
elektronické prezentace a odbornou terminologii, byly zdarma poskytnuty všem školám pro
sluchově postižené a zájemcům z řad občanských sdružení zabývajících se rekvalifikací
zdravotně postižených.
Stálý zájem jednotlivců o uspořádání kursů však nemohla Federace rodičů
z finančních důvodů uspokojit. Proto vznikl navazující projekt Tiché vzdělávání – Soubor
e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící, jehož výsledky umožní
studium distanční formou.
Kursy, vytvořené v prvním projektu, byly upraveny, důsledně převedeny do elektronické podoby a byly doplněny o kontrolní testy. Velký rozvoj počítačových multimediálních
technik umožňuje, aby přímo na CD nebo DVD ROM s kursy byly přidány i video nahrávky
s výkladem ve znakovém jazyce. Neslyšící tak získají možnost studovat kursy tlumočené do
českého znakového jazyka doma u svých počítačů. Srozumitelnost kursů pro neslyšící je
ověřována prezenční formou, s výkladem tlumočeným do českého znakového jazyka.
Partnerem v projektu je Institut českého jazyka a teorie komunikace Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České
republiky a rozpočtu hlavního města Prahy a potrvá do konce roku 2007. Cílovou skupinou
podpory je mládež s postižením ve věku do 25 let. I když je projekt tvořen především pro
neslyšící, jeho výsledky mohou pomoci např. i osobám s tělesným postižením či komukoliv,
pro koho je distanční forma studia vhodnější či pohodlnější než forma prezenční.

Pobytové akce pro rodiny dětí se sluchovým postižením
První týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením se uskutečnil
ve dnech 23. – 29.4.2006 v hotelu Atlantida u Slapské přehrady. Pobytové akce zúčastnilo
jedenáct rodin s dětmi ve věku od devíti měsíců do tří let. Této věkové kategorii byl
přizpůsoben program týdne, zaměřený na základní informace, týkající se sluchu a možností
rozvoje dětí.
Protože v tomto roce velký zájem rodičů přesáhl možnosti jednoho týdenního pobytu,
uskutečnil se ke konci května na stejném místě druhý pobyt, kterého se zúčastnilo opět
jedenáct rodin s dětmi, tentokrát převážně předškolního věku.
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních
věcí a Nadace Prolomené ticho.

Aktivity pro širokou veřejnost a pro děti v roce 2006
Tříkrálové setkání, s podtitulem Jeviště porozumění
Dne 6.ledna 2006 se pod záštitou Nadace Vize 97 manželů Havlových konalo již pošesté
Tříkrálové setkání v Divadle ABC. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury ČR a finanční
skupinou PPF. Na jevišti i ve foye divadla ABC byly prezentovány projekty Federace
a Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené např. pobytové akce, Zahradní slavnost,
publikační činnost.
Dále měli diváci možnost poznat mezinárodní úspěchy dětí se sluchovým postižením
a shlédnout vystoupení skupiny Yellow Sisters, tlumočné skupinou Tichá hudba, skupiny
Precedens s Bárou Basikovou a Lili Marlen, vystoupení Papisse Nyasse, Alana Vitouše
a skupiny Chinaski, večer moderoval pan Jaroslav Dušek. Tlumočení do znakového jazyka
zajistila Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Vykutálený jarmark

Dne 24.května se pro děti se sluchovým postižením otevřel Vykutálený jarmark
se spoustou soutěží, her a další velmi pestré a vykutálené zábavy.

Zahradní slavnost
Další velkou tradiční kulturně osvětovou akcí orientovanou především na děti a jejich
rodiče je Zahradní slavnost, která je ukončením školního roku. Na její realizaci se podílí
Bilingvální škola pro sluchově postižené, Středisko rané péče Tamtam i Federace rodičů
a přátel sluchově postižených. Tento projekt je podpořen Ministerstvem kultury a finanční
skupinou PPF.
Slavnost se konala 28.června 2006

Mikulášská besídka
Dne 5.prosince 2006 se ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených sešel
velký počet hostů – rodičů i dětí se sluchovým postižením i slyšících, aby společně vyrobili
svícny, svíčky ze včelího vosku, vánoční ozdoby, papírové čerty a mikuláše a vytvořili
mikulášský trh. Odměnou pro všechny byly dárky pravých znakujících čertů a Mikulášů.

Publikační činnost v roce 2006
CD „Zvířátka v českém znakovém jazyce“
Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a rodiče rychle a snadno
osvojit znaky jednotlivých zvířátek. CD se skládá ze tří částí: 1. Vesnice; 2. Zoo; 3. Les.
Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním
příjemcům: dětem.

DVD „Tříkrálové setkání, 6. ledna 2006“
Na více než hodinovém záznamu je na DVD zachycen šestý ročník benefičního, mimořádně
vydařeného, koncertu Tříkrálové setkání. Koncert, který se konal 6. ledna 2006, pořádaly dvě
instituce: Středisko rané péče Tamtam FRPSP a Bilingvální mateřská škola Pipan. Mezi
interprety, kteří na koncertě vystoupili, patří např. zpěvačka Bára Basiková nebo kapela
Chinaski. Všechny písně byly již tradičně umělecky přetlumočeny do znakového jazyka.

Úspěchy roku 2006

Zlatý Albert na Videofestivalu „ S Vámi nás baví svět“
V sobotu 1.dubna 2006 na 4.celostátním bienále Videofestivalu převzaly Mgr.Martina
Péčová a Mgr.Jana Fenclová z rukou hlavního organizátora JUDr. J.Veselého jednu
z hlavních cen soutěže amatérských videosnímků z činnosti neziskových organizací – sošku
Zlatého Alberta za dokument Jeviště porozumění, který natočil Jan Fencl spolu s tvůrci
Tříkrálových setkání. Této akce se Středisko rané péče účastnilo již potřetí, od roku 2002 si
kromě letošní ceny odneslo ještě tři čestná uznání a dalšího Zlatého Alberta. V letošním roce
se do soutěže, jejímž organizátorem je Handicap Lyceum Praha přihlásilo 42 autorů a asi 60
snímků. Hodnotící porota byla složena z filmových odborníků, speciálních pedagogů, lékařů
a a rodičů handicapovaných dětí. Snímek Střediska Tamtam byl jediný, který se dotýkal
sluchového postižení.

Hlavní cena poroty za elektronický slovník roku 2006

5.května 2006 převzala Mgr.Jana Fenclová na Veletrhu svět knihy v Průmyslovém
paláci Pražského výstaviště cenu poroty za elektronický slovník roku 2006
- Slovník znakového jazyka – terminologie z období těhotenství, porodu a péče
o novorozence na CD-ROM z rukou pana Petra Kautského, předsedy pořádající organizace,
Jednoty tlumočníků a překladatelů. Slovník byl realizován v rámci projektu Ve světě
sluchového postižení – vzdělávací program nejen pro zdravotnický personál. V celkovém
počtu 97 přihlášených titulů zároveň tento slovní obsadil druhé místo.

Další aktivity v objektu Stodůlky
Keramická dílna
Keramická dílna byla vybudována z nevyužité kuchyně. V roce 2006 navštěvovalo pod
odborným vedením lektorů kroužky 160 dětí i dospělých. Nově nabídnutým programem byla
keramika pro nejmenší, jednak pro děti z mateřských škol a dále i pro malé děti s rodiči. Oba
programy byly naplněny. Kroužky nejsou určeny jen dětem se sluchovým postižením, ale
jsou využívány i dětmi a dospělými z okolí. Činnost keramické dílny není dotována.

Prostory Federace využívají i organizace se souvztažností ke sluchovému postižení, které
rozšiřují a dplňují nabídku služeb poskytovaných Federací. Finanční prostředky získané
z nájmu jsou využity pro spoluúčast při financování jednotlivých projektů.
ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - členové se zde
scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních
Redakce časopisu GONG, jehož vydavatelem je Asnep
Klub šelestářů při časopisu GONG
LESN ( Laboratoř elektronických smyslových náhrad ) ČVUT- zajišťuje technické zázemí pro
kochleární implantáty. V budově Federace sídlila do června 2006.
Společnost tlumočníků českého znakového jazyka
Logopedická ambulance
KOMPONE - prodejna kompenzačních a komunikačních pomůcek pro SP
- pražská pobočka brněnské firmy
AIMA - dovozce kochleárních implantátů
Poradna životního stylu
NEPANTO - pražská skupina pantomimy neslyšících využívala sál

Naše zařízení
Federace zřídila k uskutečňování svých cílů několik subjektů, které jsou samostatnými
právnickými osobami.

Národní centrum pro neslyšící
Hostímská 703, 266 01 Beroun
Národní centrum pro neslyšící zřídila Federace k zajištění provozu areáluv Berouně bývalého majetku SSM, který získala od Fondu dětí a mládeže. Do roku 2004 byl projekt
částečně dotován ministerstvem zdravotnictví. 0d roku 2005 hospodaří bez dotací.
V objektu nyní sídlí Speciální mateřská škola pro sluchově postižené, která vznikla
z iniciativy FRPSP ( původně Institut neslyšících, který zabýval především péčí
o hluchoslepé děti).

Bilingvální mateřská škola
pro sluchově postižené s.r.o.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
detašované pracoviště: Holečkova 4, 150 00 Praha 5
Bilingvální mateřská škola ( dále jen BMŠ ) je soukromé předškolní zařízení, jehož
zřizovatelem je Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Škola vznikla z iniciativy
několika rodčů v roce 1996 a od ledna 1997 byla zařazena Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy do sítě škol, nyní rejstříku škol se schválenou bilingvální koncepcí.
Základním cílem programu je umožnit dětem s těžkým sluchovým postižením spontánní
psychický rozvoj, dosažení rozumové vyspělosti na úrovni stejně starých dětí slyšících
a vytvoření podmínek pro integraci dětí do běžných základních škol. V současné době sídlí
BMŠ v prostorách Speciální školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici, v Praze 5, kde
provozuje dvě třídy.
Bilingvální mateřská škola realizuje své vlastní projekty, někdy ve spolupráci se Střediskem
rané Tamtam nebo s Federací. Tradičními porjkty jsou Tříkrálové setkání - jeviště
porozumění a Zahradní slavnost, které jsou podpořeny ministerstvem kultury a mimo
představení kultury neslyšících, slouží i k prezentaci projektů a aktivit realizovaných
Federací.
BMŠ velmi úzce odborně spolupracuje se Střediskem rané péče Tamtam, které sídlí na
stejné adrese. Jednou z forem spolupráce jsou kurzy znakového jazyka, které škola nabízí
klientům Střediska.

Speciální odborné učiliště
pro sluchově postižené o.p.s.
Výmolova 2/169, 150 00 Praha 5
detašované pracoviště: Hábova 1571, 155 00 Praha 5
Učiliště vzniklo z původní dvouleté střední školy pro sluchově postižené, která měla umožnit
doplnění vzdělání žákům základních škol pro sluchově postižené s upravenými osnovami,
aby mohli pokračovat ve studiu na běžných středních školách.
Později byla škola transformována na tříletou odbornou školu, která se zaměnila na Střední
odborné učiliště pro sluchově postižené, obor technicko-administrativní pracovník.
Výuka probíhá v prostorách Stodůlek, kde byla pro potřeby učiliště vybudována počítačová
učebna z výnosu Adventního koncertu ČT.

Poděkování
Činnost Federace by nebyla možná bez dotací ze státního rozpočtu. V roce 2006 jsme
získali dotace na jednotlivé projekty od ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva
zdravotnictví, Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Prahy 13, Olomouckého kraje.
Poskytnutí dotací je vázáno podmínkou finanční spoluúčasti občanské sdružení z vlastních
zdrojů, proto jsou členské příspěvky velmi zásadním finančním přínosem. Děkujeme všem
našim členům, kteří zaplatili členský příspěvek vyšší než 300,- Kč.
Děkujeme i všem, kteří se o naši činnost zajímají, není jim lhostejná a v minulém roce nás
podpořili ať už finančně, materiálně nebo morálně. Vaší pomoci si velmi vážíme
a oceňujeme ji.
Sponzorské dary 2006
Peněžní
Nadace Charty 77 - Praha
GE Money Bank a.s.
Nadační fond Prolomené ticho
Nadace Sophia
SPARK Interpreting and Translation s.r.o.
Maxima Reality s.r.o.
Nadace Preciosa - Jablonec nad Nisou
Nutricia a.s. Praha
Artlingua, a.s.
Radek Fára - Trio - Dublovice
Karban s.r.o. - Dychrov
Martin Berka - Strakonice
GORDIC s.r.o. - Jihlava
Ing. Eva Návesníková
Martin Pangrác
Mgr. Zdeňka Holoubková
Multi Media Factory - Praha
Nadace Eurotel
Naše dítě
J. Motejzíková
J. Hrubá
Alfa
p. Burianová,Brno
Jiří Rubeš

41000
80000
65000
10000
4800
2620
25000
60000
2800
7500
6500
5000
5000
2400
20000
2000
21000
20000
20000
6000
2125
450
300
24000

Věcné
Kancelářské potřeby - Puchoň
Ecotoner s.r.o.
Makro Cash and Carry ČR s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s.r.o.
Papírnictví Marek Hrdý - Knínice
Ligma-Direkt spol. s.r.o. - Litomyšl
Bilingvální MŠ pro sluchově postižené s.r.o.
Agen computer s.r.o.
Seven Sports s.r.o.
AIMA
PKSP

1500
464
5711
1786
1000
4000
30000
750
2710
8100
9500

mobilní telefon
doplnění toneru
cukrovinky a dárky na Jarmark
občerstvení
sáčky pro Info-Zpravodaj
obaly na knihy
počítače 6 ks
flash disk
koloběžka, skateboard
nábytek
nábytek

Finanční zpráva
FINANČNÍ ZPRÁVA
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006
Výnosy:
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tžby za prodané zboží
Úroky a výnosy z fin.majetku
přijaté příspěvky
přijaté členské příspěvky
provozní dotace
ostatní výnosy
celkem

Kč
126798
956755
141767
86575
595965
95470
7113291
37993
9154614

Náklady:
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Materiálové náklady
Prodané zboží
Energie
Pohonné hmoty
Služby
Cestovné
Opravy a údržba
Manka a škody
Odpisy
Občerstvení
celkem

4809922
1468173
442990
108009
578224
66579
1563649
73933
25782
17890
394153
10467
9559771

Výsledek hospodaření

-405157

Účetní rozvaha k 31. 12. 2006
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k DHM
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek celkem

325264
12147238
-8104346
100000
4468156

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Krátkodobý majetek celkem
Aktiva celkem

12326
696828
9037504
2046
9748704
14216860

PASIVA
Vlastní jmění

9804452

Nerozdělený zisk z min.let
Výsledek hospodaření
Vlastní zdroje celkem

-348060
-405157
9051235

Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Dlouhodobé závazky

3772805
1317020
75800

Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem

5165625
14216860

Kontakty

Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO: 004 998 11
tel.: 235 517 691, 235 517 313, 603 710 748
fax: 235 517 808
e-mail:frpsp@frpsp.cz
www. frpsp.cz
bank.spojení: Komerční banka, Praha 1, účet č.: 16835061/0100
Tento kontakt platí pro:
Informační centrum
Knihovnu
Sociální poradnu
Psychologickou poradnu
Aktivačně socializační centrum
Vzdělávací programy
Kulturně osvětové programy
Keramickou dílnu

Středisko rané péče Tamtam Praha a Olomouc
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
detašované pracoviště Tamtam – Praha:
Holečkova 4, 155 00 Praha 5
tel.: 251 510 744
fax: 251 510 745
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
detašované pracoviště Tamtam – Olomouc:
Jungmannova 25, 772 00 Olomouc
Tel: 739 642 677, 723 862 419
e-mail: tamtam.olomouc@seznam.cz
www.tamtam-olomouc.cz

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
IČO: 25 14 37 01
detašované pracoviště: Holečkova 4, 150 00 Praha 5
tel.: 257 326 015
fax.:251 510 745
e-mail: bms.pipan@seznam.cz
www.pipan.cz
bank.spojení: Komerční banka, Praha 1, účet č.:19-54 56 15 0237/0100

Národní centrum pro neslyšící
Hostímská 0439, 266 01 Beroun
IČO: 47 51 03 58
tel.: 311 625 895, 311 621 161
fax: 311 625 859
e-mail:ncn.cz@worldonline.cz
bank.spojení: Komerční banka, Beroun, účet č. 10030131/0100

Vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha, květen 2007

