VÝROČNÍ ZPRÁVA
FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.
ZA ROK 2007

" 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, o.s. za rok 2007. Uplynulý rok proběhl ve znamení mnoha změn
a řešení komplikovaných situací. Především došlo ke změně stanov i ke změně
organizační struktury organizace, kdy funkce výkonné a správní byly odděleny.
Federace se stala poskytovatelem čtyř sociálních služeb a své tradiční
projekty rozšířila o projekt nový, zaměřující se na podporu aktivizačních
programů pro rodiče.
Veškerá činnost organizace i realizace všech projektů byla ovliněna
negativním důsledkěm změn dotační politiky i komplikovaným řešením
majetkoprávních vztahů Federace k budovám, které užívá nebo vlastní. Přesto se
nám v roce 2007 podařilo dokončit 14 projektů, nabídnout klientům služby
i programy, o které byl větší zájem, než jsme mohli uspokojit.
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, o.s. (dále jen Federace nebo FRPSP) je
neziskové 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 byla od doby svého vzniku 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 FRPSP 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, pobytové akce pro rodiny
dětí se sluchovým postižením, současně poskytuje FRPSP čtyři registrované sociální služby odborné sociální poradenství, služby rané péče poskytované středisky rané péče Tamtam se
sídlem v Praze a v Olomouci a aktivačně socializační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením. V roce 2007 byla realizována i řada krátkodobějších projektů.
Federace spolupracuje se školami pro sluchově postižené, s dalšími organizacemi
s podobným zaměřením i s organizacemi sluchově postižených v rámci zastřešující
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.
O co jsme v roce 2007 usilovali:
V roce 2007 Federace zahájila transformaci, která akceptovala aktuální stav
organizace, legislativní požadavky i rámec státní politiky předvším vůči neziskovým
organizacím.
V průběhu celého roku se pracovalo na tvorbě nových stanov, které bylo potřeba
upravit s ohledem na vývoj uvnitř organizace, kdy potřeba sdružování, která byla významná
v roce 1990, ustoupila, klienty i rodiče nyní zajímají především aktuální odborné informace,
služby a produkty vhodné při výchově a vzdělávání dětí se sluchovým postižením.
Z těchto důvodů se uskutečnilo 14. 4. 2007 řádné Valné shromáždění, které mimo
obvyklého programu schválilo transformační proces a pravidla ke změnám stanov, na kterých
se podíleli členové posledního výkonného výboru za odborné pomoci pana Ing. Pajase odborníka na neziskové organizace a člena mezinárodní poradenské organizace PASOS.

3. 11. 2007 konalo druhé Valné shromáždění, které jednomyslně přijalo nové stanovy
a zvolilo členy do nového představenstva.
Dalším významným momentem v loňském roce byla registrace čtyř sociálních služeb,
kdy o registraci bylo požádáno 20. května a byla provedena 15. 10. 2007 podle ustanovení
§ 81 odst.1 zákona o sociálních službách. Jedná se o odborné sociální poradenství, služby rané
péče poskytované Střediskem rané péče Tamtam Praha a Tamtam Olomouc a Aktivačně
socializační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.
Rok 2007 byl poznamenán i výrazným posunem v řešení situace v Národním centru
pro neslyšící v Berouně a především hledáním reálných podkladů pro další možné naložení
s budovami, které Federace vlastní na pronajatých pozemcích. Po navázaní komunikace
s majiteli pozemků bylo zjištěno, že Federace musí budovy nově zkolaudovat, doplnit
chybějící stavební dokumentaci, vyhovět novým legislativním podmínkám v oblasti
protipožárního zabezpečení staveb, připravit návrh nové nájemní smlouvy s majiteli pozemků
a zvážit, jak bude areál dále využíván, zda-li pro vedlejší hospodářskou činnost nebo bude
možné celý objekt prodat. Stávající nájemní smlouva s majiteli pozemků má platnost do října
2008, to je termín, do kdy musí být právně i fakticky situace dořešena.

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 pětičlenné představenstvo. Statutárním zástupcem organizace
je výkonný ředitel. Shromáždění volí také tříčlennou revizní komisi. Funkční období volených
zástupců je tříleté.
Představenstvo má na starosti operativní řízení. Jeho zasedání se zúčastňují na pozvání
ředitelé jednotlivých zařízení a předseda revizní komise. Představenstvo se schází podle
potřeby několikrát ročně.

Valné shromáždění
Usnesení valného shromáždění, které se uskutečnilo 8. 4. 2007
Valné shromáždění schválilo:
-

zprávu o činnosti Výkonného výboru a FRPSP
zprávu o hospodaření v roce 2006
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

Představenstvo

MVDr.Martin Pangrác
RNDr. Olga Moravcová
RNDr. Kateřina Semerádová
PhDr. Jan Klimeš
Ing. Jana Kudrnovská

Revizní komise

Miluše Šnajdrová
Mgr. Monika Ťuláková
Mgr. Petr Schreyer

Výkonná ředitelka

Mgr. Jana Fenclová

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, Aktivačně socializačního centra pro rodiny
s dětmi se sluchovým postižením, 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, realizace filmů Svět neslyšících, Jeviště porozumění, Zdravotnictví bez bariér.

Zpráva o činnosti a realizaci projektů v roce 2007
Poradenské centrum Stodůlky
Celý rok 2007 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 na 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. Tato transakce s sebou nese řadu
právních úkonů, schvalovacích rozhodnutí různých institucí, geometrických zaměření, které
byly v průběhu roku realizovány, ale s ohledem na platnost nové vyhlášky mohly být všechny
administrativní kroky dokončeny až v únoru 2008. Nyní je návrh na směnu budovy za
pozemky v areálu FN v Motole předmětem jednání rady Magistrátu hlavního města Prahy.
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, Centrum
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 zajištění servisu pro projekty realizované z dotace Ministerstva
zdravotnictví ČR, dále provoz objektu a provozně - správní zaměstnanci.
- spolková činnost - činnost sekretariátu, vedení databáze členů, styk se členy, zasedání
orgánů FRPSP, organizování akcí sdružujících členy
- zajištění správy, údržby a úklidu objektu ve Stodůlkách - zajištění podmínek pro činnost
a realizaci projektů
- koordinace a servisní služby projektům realizovaným z dotace MZ ČR
- vedení účetnictví a mezd
- vydávání měsíčníku INFO Zpravodaj
Federace vydává prakticky prakticky již od svého vzniku pro informování celorepublikové
členské základny INFO Zpravodaj. Zpravodaj slouží k průběžnému předávání informací pro
všechny členy, dostávají ho všichni naši členové 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 organizací, 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
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
Poskytované služby a činnost poradny:
V roce 2007 byla činnost poradny nově zaregistrována jako sociální služba dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Klientům bylo poskytováno odborné sociální
poradenství zaměřené na oblast sluchového postižení. Poradna se uživatelům služby (osobám
se sluchovým postižením i jejich blízkým) snažila pomáhat při řešení obtížných životních
situací, předávat maximální přehled a aktuální informace o poskytovaných sociálních
službách, o vzdělávání dětí se sluchovým postižením a další informace z oblasti sluchového
postižení.
Sociální pracovnice především zodpovídaly otázky a poskytovaly rady týkající se
sociálních dávek a příspěvků, vyřizování invalidních důchodů, postupu při žádostech
o příspěvek na kompenzační pomůcky aj. Mezi častou problematiku také náleželo řešení
bytové situace a neshody v rodině (rozvody). Rodičům (ale nejenom) dětí se sluchovým
postižením byly poskytovány 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 aj.) atd.
Sociální poradna vyvíjí také přednáškovou činnost. V rámci organizace byly
poskytnuty dvě odborné přednášky na téma sociálního poradenství (na středečním setkávání
rodičů a na pobytu rodičů a dětí se sluchovým postižením v Srbsku).
Sociální poradna je zaregistrována jako služba ambulantní, a proto byly původně
poskytované terénní služby (doprovod na úřady a tlumočení) zrušeny. Doprovázení na úřad je
poskytováno ve zcela výjimečných případech.
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 klientů - klienti se dorozumívali
s pracovnicemi pomocí českého znakového jazyka, písemně nebo formou zřetelné artikulace
češtiny.
K získávání informací pro klienty byl využíván internet, tištěné materiály (zákony,
periodický i neperiodický tisk, publikace, informační brožury), v neposlední řadě byly
kontaktovány státní i nestátní instituce (sociální poradny, sociální odbory, ministerstva atd.).
Kromě standardně poskytovaných služeb poradny byla v roce 2007 úspěšně
dokončena aktualizace tzv. Adresáře (nyní pod novým názvem: Adresář služeb nejen pro
neslyšící, prodej byl zahájen v roce 2008), který je velmi žádanou publikací. Obsahuje

seznam kontaktů na prodejny kompenzačních pomůcek, lékaře, školy, organizace a další
instituce, které se zaměřují na osoby se ztrátou sluchu.
Poradnu v rámci studentské praxe navštívilo několik studentů speciální pedagogiky
a soc. právní VOŠ. V roce 2007 bylo také umožněno vykonávat průběžnou praxi
frekventantovi rekvalifikačního kurzu pro poradce rodin se zdravotním postižením.
Materiální vybavení:
Jedním z cílů poradny bylo v tomto roce získat finance na pořízení technického
vybavení a obnovení potřebného zařízení poradny. Díky finančním grantům tak mohlo být
v prosinci 2007 částečně obnoveno počítačové vybavení (jeden nový stolní počítač
s příslušenstvím, nový monitor a klávesnice pro stávající druhý počítač), které bylo ve velmi
špatném stavu. Pro vydání Adresáře byl pořízen nový vázací stroj. Tento cíl tak byl částečně
dosažen (bylo plánováno i pořízení nové tiskárny a stojanu na letáky).
Posledním z významnějších cílů bylo zařízení dětského koutku pro děti uživatelů
služby, kteří k nám do poradny přijdou zároveň se svými rodiči. Podařilo se z vlastních zdrojů
pořídit nábytek (stůl a židličky), hračky i dětský koberec. Zřízení tohoto koutku se ukazuje
jako dobrou investicí pro kvalitní poskytnutí služby – děti si hrají a rodiče si mohou v klidu
vyřídit své záležitosti.
Klienti:
Spektrum klientů tvoří rodiče dětí se sluchovým postižením, dospělé osoby se
sluchovým postižením, neslyšící, studenti, ale i organizace, firmy či školy.
V roce 2007 využilo služeb poradny celkem 258 klientů, což je stejné jako v roce
2006, a z toho bylo 41 organizací a institucí. Za celý rok bylo poskytnuto celkem 617
intervencí (z toho 90 kratších kontaktních a 527 více jak 30 minutových intervencí), což činí
průměr 51 intervencí/měsíc. Nejvíce intervencí bylo poskytnuto z oblasti sociálních služeb –
369 intervencí (dávky, příspěvky atd.), následuje krizová intervence – 116 intervencí
(rozvody, bytová problematika, zaměstnání atd.) a osobní asistence – 42 intervencí (pomoc při
sepisování úředních dopisů, odvolání aj.). Někteří klienti v rámci jedné návštěvy poradny
potřebovali pomoc či radu z různých oblastí, u jiných bylo třeba vzhledem k složitosti
problému záležitost klienta řešit v několika návštěvách a opakovaně. Průměrná návštěvnost za
měsíc činila 32 klientů, průměrný počet klientů měsíčně činil 22 klientů (někteří klienti
kontaktovali poradnu v rámci jednoho měsíce opakovaně).
Kromě registrované sociální služby navštěvovali klienti i předváděcí a prodejní
centrum kompenzačních pomůcek firmy Kompone, s.r.o., které zajišťují pracovnice sociální
poradny. Bylo evidováno 389 kontaktů/rok, tj. osobních návštěv, e-mailových a telefonických
dotazů, což činilo průměrně 32 kontaktů/měsíc.
Financování:
Veškeré standardní služby sociální poradny byly klientům poskytovány bezplatně,
nadstandardní služby (hovorné, kopírování a tisk) byly poskytovány za drobný poplatek.
Provoz Sociální poradny byl v roce 2007 převážně financován z dotací MPSV ČR, Magistrátu
hl. m. Prahy a MČ Prahy 13. Dalšími zdroji byla vedlejší hospodářská činnost – uhrazení
služeb za zastoupení firmy Kompone, s. r. o. a příjem z inzerce v aktualizovaném vydání
Adresáře služeb nejen pro neslyšící a drobnější sponzorské dary (hmotné i finanční). Původní
plánované náklady projektu činily 555 150,- Kč, konečné náklady musely být z finančních
důvodů sníženy na 515 178,- Kč. I přes získané finanční zdroje i značná úsporná opatření byly
výdaje lehce vyšší než získané prostředky, rozdíl byl uhrazen z prostředků FRPSP.
Z finančních důvodů byly také zavedeny poplatky za nadstandardní služby, jako je
poplatek za použití telefonu pro soukromé účely (zprostředkování hovoru je poskytnuto soc.

pracovnicí zdarma), tisk a kopírování. Výnos není vysoký, ale je i motivující pro uživatele
služby (pokud nechtějí platit, sami si mohou zapsat informaci či hovor může být uskutečněn
z jejich osobního mobilního telefonu).
Spolupráce:
Sociální poradna spolupracovala s dalšími pracovišti naší organizace - Střediskem
rané péče Tamtam, Speciální psychologickou poradnou a Informační centrem o hluchotě.
Další významnou činností byla především spolupráce s poradnou Kontakt (pracoviště
Centra sociálních služeb Praha), občanskými poradnami, Sociálně-právní poradnou při
Národní radě osob se zdravotním postižením (právnická problematika) a dále 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. Pracovnice poradny také pravidelně zodpovídaly dotazy čtenářů uveřejněné na
webovém portále Internetporadna.
Nadále trvala spolupráce s firmou Kompone, s. r. o., která má v naší kanceláři
předváděcí a prodejní 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 z vedlejší
hospodářské činnosti, které pomohly uhradit část nákladů na její provoz.
Personální obsazení, vzdělávání a supervize:
V roce 2007 v sociální poradně pracovaly 3 odborně vzdělané sociální pracovnice na
celkem 1,7 úvazku (2 sociální pracovnice a vedoucí sociální poradny). Úvazky byly
v průběhu roku sníženy z 1,8 na 1,7 z důvodu časového vytížení sociální pracovnice, u které
se úvazek snížil (dvě sociální pracovnice ještě studují vysokou školu). Vzhledem k přibývající
náročnosti některých klientských problémů a administrativě, se ovšem jeví jako potřebné
navýšit úvazky pracovnic na 2,0.
Cíl zvýšit odborné kompetence sociálních pracovnic a účastnit se dalšího vzdělávání
(např. výcviku krizové intervence, kurzu znakového jazyka, školení ze sociální oblasti) byl
naplněn pouze z části z důvodu velkého pracovního i studijního vytížení (studium vysoké
školy souvisejícím s oborem – vzdělávání pro soc. pracovníky se tak nezúčastňují pravidelně),
ale také z nedostatku finančních prostředků na hrazení vzdělávání (soc. pracovnice rozvíjely
znalost znakového jazyka na své vlastní náklady).
Během roku se soc. pracovnice průběžně zúčastňovaly jednodenních seminářů
a konferencí ze soc. oblasti, které byly zdarma nebo za drobnější registrační poplatek.
Vedoucí soc. poradny se zúčastnila jednodenního semináře týkajícího se zavádění standardů
kvality sociálních služeb), dále 6denního kurzu Vzdělávání pracovníků v sociální službách
(který ostatní pracovnice absolvovaly již v roce 2006), konference katedry soc. práce FF UK
Otevřené otázky vzdělávání sociálních pracovníků, a nadále se zúčastňuje průběžného
Vzdělávání pracovníků sociální sféry, které organizuje Centrum sociálních služeb Praha.
Byly zavedeny pravidelné supervize (1x/ měsíc) pod vedením psychoterapeutky,
kterého se mají možnost zúčastnit všechny pracovnice sociální poradny i pracovníci dalších
pracovišť.

Informační centrum o hluchotě
V roce 2007 sloužilo Informační centrum o hluchotě (dále jen Informační centrum,
Centrum), stejně jako v předchozích letech, jako zdroj informací ze všech oblastí, týkajících
se problematiky sluchového postižení (vzdělávání dětí se sluchovým postižením, 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 specializovaná knihovna, která se snaží
vyhledávat a získávat informační prameny o sluchovém postižení a problémech s ním
spojených, které jsou vydávány na území České republiky i v zahraničí. Získané materiály
zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti. V roce 2007 knihovna získala a zpracovala několik
desítek informačních pramenů, zejména publikací domácí produkce. V současnosti obsahuje
více než 4.800 titulů: knih, informačních brožur, časopisů, učebních materiálů, diplomových
prací, CD, DVD, VHS, atd.
V roce 2007 bylo ve specializované knihovně zaregistrováno 222 čtenářů z různých
měst České republiky, z toho 76 nových čtenářů. Bylo uskutečněno 1.933 výpůjček
(publikace je možné zájemcům zaslat i poštou, tuto službu využívají zejména mimopražští
čtenáři).
V Centru bylo zaznamenáno celkem 1.404 osobních návštěv jednotlivých klientů.
Dotazy klientů bylo možné zodpovídat telefonicky (asi 90 dotazů) nebo pomocí elektronické
pošty (asi 85 dotazů).
Mezi uživatele Informačního centra patří především lidé slyšící, zejména rodiče,
kterým se narodilo dítě s různým typem sluchového postižení 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.
Další službou Informačního centra 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, 1.761 knih a videokazet
(publikace lze objednat i přes internet).
Informační centrum organizovalo celodenní vzdělávací seminář na téma vzdělávání
dětí se sluchovým postižením. Iniciovalo vydání výukového „DVD Raná komunikace
v neslyšící rodině“, které je zaměřeno na výchovu nejmenších dětí se sluchovým postižením.
Centrum se dále podílelo na vydávání časopisu Info-Zpravodaj Magazín, který už patnáctým
rokem vydává Federace rodičů a přátel sluchově postižených a prostřednictvím kterého jsou
čtenáři srozumitelnou populárně-vědeckou formou seznamováni se základními a aktuálními
poznatky z nejrůznějších oblastí rozsáhlé problematiky sluchových vad.
Informační centrum dále organizovalo dvě akce pro děti se sluchovým postižením.
Připojilo se do tradiční celorepublikové akce Noc s Andersenem, která se zaměřuje na
podporu čtenářství u dětí (pro děti se sluchovým postižením byla akce konána letos poprvé).
Dále organizovalo tradiční Stodůlecký jarmark, odpoledne plné her, soutěží. Akce pro děti,

které Centrum pořádá, jsou určeny především dětem se sluchovým postižením, dále jejich
rodičům, slyšícím sourozencům a kamarádům.
V tomto roce se podařilo získat finanční prostředky na nákup nového knihovnického
programu, prostřednictvím kterého bude možné prezentovat knižní fond specializované
knihovny on-line na internetu, a umožnit tak klientům Informačního centra jednodušší
a pružnější objednávání a rezervaci titulů z jeho fondu, a zkvalitnit tak své služby.
Zpřístupnění této nové služby bude probíhat v roce 2008.
Informační centrum o hluchotě fungovalo v roce 2007 s úvazkovou dotací 2,0 (3
zaměstnanci). Centrum bylo financováno z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR se
spoluúčastí FRPSP.
Bližší informace o Informačním centru o hluchotě a jeho specializované knihovně
(o knihovním fondu) mohou zájemci získat na stále aktualizovaných webových stránkách
www.frpsp.cz.

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 znalostí znakového jazyka, se věnuje nejen rodičům
a dětem s vadami sluchu, ale i dospělým lidem se sluchovým postižením.
Speciální psychologická poradna fungovala v roce 2007 s úvazkovou dotací 1,2.
Poradna byla financována z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hl.města Prahy
se spoluúčastí FRPSP. Náplní činnosti poradny je zejména pedagogicko-psychologické
poradenství, diagnostika, manželské a rodinné poradenství, krizová intervence, individuální
psychoterapie, poradna je rovněž kontaktním centrem v oblasti drogové a psychiatrické
problematiky a nabízí služby v oblasti školní psychologie. Činnost poradny byla rozšířena
o psychterapeutické programy, individuální i skupinové a
Psychologové rovněž v rámci své péče o klienty docházeli na psychiatrická oddělení,
která mají v péči sluchově postižené, a spolupracovali s nimi.

Středisko rané péče v Praze a v Olomouci
Středisko rané péče Tamtam Praha
V dubnu roku 2007 Středisko Tamtam zažádalo MPSV o zařazení do registru celostátních
poskytovatelů sociálních služeb, poskytovaných podle zákona 108 o sociálních službách. Od
října t.r. vykonává činnost na základě udělené registrace v souladu s tímto zákonem jako
služba sociální prevence.

Klienti Střediska Tamtam a poskytované služby
V prosinci 2007 jsme evidovali 64 rodin, kterým je terénní služba poskytována.
Poradci rané péče uskutečnili celkem 458 konzultací v rodinách klientů, tedy každý poradce
průměrně 92 konzultací ve svých rodinách, u každého klienta tedy průměrně 7 konzultací
(počítáno s těmi, kteří v průběhu roku ukončili službu nebo jim začala být poskytována).
Některých konzultací se zúčastnili dva pracovníci (znakový jazyk, logopedické nebo
psychologické poradenství), první konzultace se vždy uskutečnila ve dvou.
Kromě přímých konzultací v rodině poradci navštívili alespoň 1x předškolní zařízení,
kam se dítě chystá nastoupit, na vyžádání rodinou doprovázeli na úřady a navštěvovali rodiče
a děti při hospitalizaci po operaci kochleárního implantátu.
Celkem uskutečnili dalších pět terénních konzultací v rodinách a třikrát byli na
konzultaci v rodinách s dětmi s duálním postižením sluchu a zraku s dalšími poskytovateli
rané péče. Jednou na vyžádání navštívili kojenecký ústav pro jednorázové informování o péči
o dítě se sluchovým postižením pro všechny zaměstnance.
V místě sídla proběhlo asi 100 konzultací a intervencí při dojíždění rodin do Prahy za
odbornými lékaři, servisem kompenzačních pomůcek, kurzy znakového jazyka a setkávání
rodičů pořádaných zřizovatelem, dalších minimálně tři sta intervencí bylo telefonických (ať
již s rodiči, učiteli a řediteli mateřských a základních škol nebo s lékaři). Samozřejmou
součástí služby je korespondence pomocí e-mailu.
Na vyžádání bylo poskytnuto také 14 jednorázových konzultací v místě sídla
organizace rodinám, které nejsou klienty rané péče.
V průběhu roku 2007 byla služba rané péče ukončena celkem v 11 klientských
rodinách, z toho u 10 z důvodu dosažení 6 – 7 let dítěte, u jedné rodiny byla služba ukončena
díky zpřesnění diagnózy dítěte (lehká nedoslýchavost) s nabídkou nadále využít možnosti
ambulantní konzultace.
Zaměstnanci Střediska Tamtam a jejich aktivity
V roce 2007 bylo ve Středisku 5 zaměstnanců – odborných poradců, s celkovým
úvazkem 4,15, další zaměstnanci (účetní, správní, odborní) byli využívání v rámci celé
organizace.
Pracovníci Střediska Tamtam se účastnili aktivně odborných seminářů pořádaných
zřizovatelem a dále rodičovským Sdružením uživatelů kochleárních implantátů, a na dalších
odborných fórech (Foniatrické dny). Vystupovali také na několika společných prezentacích
sociální služby rané péče s dalšími poskytovateli na krajských úřadech.
Společně s dalšími poskytovateli, kteří působí v hl. městě Praze, vydali leták
s kontakty a cílovými skupinami. Jednotliví zaměstnanci jsou dále aktivními členy profesní
organizace Asociace pracovníků v rané péči.
Na konci září 2007 byly do provozu uvedeny nové webové stránky Střediska Tamtam
– Praha. V dubnu 2007 Středisko Tamtam – Praha zakoupilo starší osobní automobil
Mitsubishi k terénnímu dojíždění do klientských rodin, v současnosti tedy může využívat
dvou vozů, což vzhledem k rozsahu a vzdálenosti bydlišť jednotlivých klientů značně
usnadňuje plánování a cesty poradců na konzultace do rodin.
Finanční prostředky Střediska Tamtam
Středisko Tamtam – Praha získalo v roce 2007 finanční prostředky od MPSV
1 830 000,-Kč, od nadací Naše dítě, Konto Bariéry a z prostředků města Cheb v celkové výši
43 000,- na zakoupení speciálních počítačových programů a pomůcek pro rozvoj sluchového
vnímání a komunikačních dovedností dětí a od firmy R. Fára – Trio ve výši 30 000,- Kč na
zakoupení automobilu k dojíždění do klientských rodin.

Středisko rané péče Tamtam Olomouc
Středisko rané péče Tamtam v Olomouci je registrovaným poskytovatelem služeb rané
péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením na Moravě (Olomoucký,
Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj a kraj Vysočina)
Prostory a materiální zabezpečení
13. 11. 2007 byly slavnostně otevřeny nové prostory Střediska rané péče Tamtam na
Jungmannově ulici 25 v Olomouci (budova Multifunkčního vzdělávacího centra pro občany
nejen se sluchovým postižením v Olomouci)
Máme v podnájmu 1,5 místnost – kancelář poradců s prostorem pro konzultaci s rodiči
a místnost pro individuální terapie (o tuto místnost se dělíme s OUN Olomouc, využívá ji
i jejich sociální pracovník pro konzultace s klienty), pro další aktivity (kurz znakového jazyka
pro rodiče, přednášky a semináře apod. využíváme dalších prostor budovy)
Materiální vybavení prostor bylo pořízeno v loňském roce z projektu podpořeného
nadací ČEZ. V současné době pořizujeme počítačové vybavení (PC sestava, multifunkční
tiskárna, videokamera a fotoaparát z dotace MPSV), momentálně totiž máme k dispozici
pouze notebook a černobílou tiskárnu
Pro dojíždění do rodin využíváme osobní automobil Ford Sierra (starší automobil,
bude potřeba pořídit jiný).
Uživatelé služeb
V současné době poskytujeme službu rané péče cca 25 rodinám s dětmi se sluchovým
a kombinovaným postižením:
- 5 rodin z Moravskoslezského kraje
- 2 rodiny ze Zlínského kraje
- 5 rodin z Jihomoravského kraje
- 10 rodin z Olomouckého kraje
- 3 rodiny z Pardubického kraje (hranice z Olomouckým krajem)
V poslední době dochází k nárůstu počtu uživatelů služeb, očekáváme, že tomu bude
i nadále (distribuce letáků a plakátů, osobní jednání s foniatry, účast na vzdělávacích akcích
pro zdravotníky)
Další aktivity
- kurz znakového jazyka pro rodiny (ve středisku)
- individuální terapie zaměřené na rozvoj komunikačních schopností dětí (ve středisku)
- setkávání rodin s dětmi (2x do měsíce), přichází maminky dětí se sluchovým postižením
i maminky se sluchovým postižením a jejich děti (besedy, přednášky, výlety na koně,
program pro děti)
- Středisko rané péče Tamtam je aktivním účastníkem komunitního plánování v městě
Olomouc, jsme členy pracovní skupiny připravující Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji, jsme zapojeni i do jiných komunitních plánů (Litovelsko,
Valašské Meziříčí, Kyjov aj.)
Aktivně se účastníme se konferencí a seminářů, např. konference „Mateřství“ (UTB
Zlín) či Kongres pediatrů a dětských sester (Olomouc)
Finanční zabezpečení
V letošním roce je provoz Střediska rané péče Tamtam v Olomouci zajištěn dotací
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na činnost Střediska rané péče Tamtam
v Olomouci přispívá i Statutární město Olomouc. Neustále probíhají jednání se sponzory

a dárci. Je podán projekt na Olomoucký kraj (podpora aktivit socializujících osoby se
zdravotním postižením)
Projekty
FRPSP je partnerem projektu „Dítě patří do rodiny“, realizovaného klubem Auxilium
Vsetín (Asociace rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením)
Jak dál
V návaznosti na navyšování počtu uživatelů služeb je třeba:
- navýšit personální kapacitu (aktuálně probíhající výběrové řízení)
- zkvalitnit poskytování služeb z hlediska odbornosti (další vzdělávání pracovníků),
dostupnosti (zajistit nový automobil pro terénní práci), materiálního zabezpečení (zajistit
finanční prostředky na pořízení speciálních pomůcek a hraček a odborné literatury)
a komplexnosti (rozvinout aktivity setkávání rodičů s dětmi ve středisku, zavést vstupní
komplexní ambulantní konzultaci)

Aktivačně socializační centrum Stodůlky
V roce 2007 bylo Aktivačně socializační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením (komplex služeb), registrováno jako sociální služba dle zákona 108 o sociálních
službách. Tato služba navázala na projekt realizovaný v předchozím roce. Federace tak
vyhověla požadavkům rodičů na potřebu ambulatních služeb nabízejících možnost navázat
přirozené sociální kontakty mezi dětmi i jejich rodiči, vytvořit podmínky a vhodné prostředí
pro rozvoj osobnosti i komunikace dítěte se sluchovým postižením a v širší nabídce
skupinových i individuálních programů vytvářet možnosti pro vlastní zapojení sociální.
Jedná se o sociální službu, která rodinám dětí se sluchovým postižením nabízí
možnost aktivního zapojení 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 čerstvě diagnoostikováno sluchové postižení. Nově začaly
v letošním roce roce fungovat poradny - speciálně pedagogická, audiologická, logopedická,
a to i pro děti integrované.Celkem bylo uskutečněno 275 konzultací 55klientským rodinám.

Setkání 2007
7.2. Přednáška: Volné povídání s rodiči
Pohádka: Zvířátka v zimě, O zajíci a lišce
VV: Vymalovávání si zvířátek z pohádky
21.2. Povídání: Tvorba a vedení deníků
Pohádka: O princezně na bále Pohyb.hry: relaxace a cvičení na míči
VV: masky lvů a medvědů

7.3. Přednáška: MUDr. Helena Slavíková: První pomoc dětem
Pohádka: Polámal se mraveneček, Poznávání jednotlivých částí těla pomocí říkanek
VV: Obkreslování těla za pomocí maminek a vybarvování
21.3. Přednáška: Kamila Skopová: Velikonoční zvyky a tradice
Pohádka: O veliké řepě +dramatizace
Zdobení kraslic s paní K. skopovou, sázení obilí
4.4. Přednáška: Arteterapie , Mgr. R. Čerňanská
Pohádka: Boudo, budko
VV: výroba velikonočních ozdob do obilí
18.4. Přednáška: Dětské emoce, PhDr. I. Jungwirthová
Pohádka: Mámo, táto v komoře je myš
VV: Rozkvetlý strom na plátno
2.5. Přednáška: Počítačové programy, Mgr. M. Péčová
Pohádka: Byl jeden domeček
Pohybové hry na zahradě
16.5. Přednáška: Předčtenářská příprava, Mgr. R. Myslivečková
Pohádka: Byl jeden domeček 2.díl
VV: Motýly- malování
30.5. Přenáška: DVD Raná komunikace v neslyšící rodině, Mgr. J. Motejzíková
Pohádka: Kuřátko a kachňátko
Dramatizace pohádky
13.6. Přednáška: Dramatizace a tlumočené pohádky pro děti, Mgr. N. Dingová
Pohádka: Zahrada Jiřího Trnky
19.9. Přednáška: Tlumočení pro děti, Mgr. N. Dingová
Pohádka: Zahrada Jiřího Trnky
VV: vymalovávání zvířátek ze zahrady
3.10. Návštěva keramické dílny
Pohádka: Zahrada 2.díl
17.10. Přednášky: PhDr. I. Jungwirthová, Rodičovské role
Pohádka: Jak se zvířátka schovávala před deštěm VV: panáčci z listů a luštěnin
31.10.Přednáška: Jak pečovat o své tělo, Mgr. E. Havrdová
Pohádka: 3 koťátka
VV: ježek z brambor
14.11. Přednáška: Mgr.R. Myslivečková, Mgr. N. Dingová: Tlumočení pro děti
Pohádka: Kdo to mňoukl?
VV: indiánské čelenky

28.11.Přednáška: PhDr.I. Jungwirthová: test rodičovských rolí
Pohádka: Jak tužka namalovala kočku
VV: lepení kočky
5.12. Mikuláš
12.12. Přednáška: Beseda se studenty se sluchovým postižením
Pohádka: Kohout hledá barvičky
VV: čepice s barvami

Další projekty realizované FRPSP
Vydávání časopisu INFO Zpravodaj
Prostřednictvím časopisu INFO-Zpravodaj realizuje Federace již patnáctým rokem
vzdělávací a osvětovou činnost. V oblasti sluchových vad jde o časopis jedinečný jak jeho
zaměřením na rodiny s takto postiženými dětmi, které jsou jeho hlavními čtenáři, tak i svým
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 specializující se v ČR na práci s lidmi se sluchovým
postižením (vzdělávací semináře, akce pro děti, kulturní, sportovní akce...).
Prostřednictvím čtvrtletního magazínu jsou čtenáři srozumitelnou formou
seznamováni se základními a aktuálními poznatky z nejrůznějších oblastí rozsáhlé
problematiky sluchových vad. Prioritní jsou informace spojené se vzděláváním a výchovou,
časopis ale zprostředkovává i poznatky z dalších oborů (technická kompenzace sluchové
vady, medicína, psychologie, znakový jazyk, ...).
Obě verze Info-Zpravodaje dostávají členové Federace zdarma.

Přednášková činnost
Federace uspořádala celodenní vzdělávací seminář na aktuální téma:
24. května 2007 se konal seminář Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově
postižené. Tento seminář byl určen zejména pro slyšící učitele, kteří pracují na školách pro
sluchově postižené a uvažují o týmové práci s neslyšícím kolegou. Také pro ředitele takových
škol, studenty speciální pedagogiky, kteří budou působit jako učitelé na školách pro sluchově
postižené, a pro všechny, kdo se o danou problematiku zajímají.

Svět neslyšících
Svět neslyších je film v rozsahu 75´, který návštěvou v pěti rodinách a rozhovory
s jednotlivými členy těchto rodin, přibližuje názory neslyšících na komunikaci, výchovu
a vzdělávání, obtíže neslyšících v běžném životě ve většinové společnosti. Film má charakter
osvětově vzdělávací.
Projekt byl realizován v průběhu roku 2007. V první v polovině roku probíhaly
přípravné práce k natáčení: výběr realizačního týmu, dokončovací práce na scénáři, zpřesnění
natáčecích okruhů, výběr lokací a výběr rodin.
Ve druhé polovině roku se natáčení oproti předpokladu zkomplikovalo vzdáleností
mezi jednotlivými rodinami, způsobené snahou o co největší plasticitu a reálný obraz
skutečnosti v širším měřítku. Další realizační fáze byla věnována natáčení v jednotlivých
neslyšících rodinách. Následovala postprodukční část tvorby, jenž byla výrazně ztížena
překladem znakového jazyka do češtiny a titulkováním. Projekt byl realizován v plném
rozsahu a bude prezentován na veřejném promítání spojeném s besedou. Současně bude
prezentována i podpora Ministerstva kultury ČR tohoto projektu.
Projekt byl realizován v souladu s žádostí. V průběhu roku došlo ke změnám
v organizaci – Změna stanov a změna statutárního orgánu, vše bylo písemně oznámeno MK
ČR. Na základě žádosti organizace o navýšení finanční prostředků došlo i ke změně
rozhodnutía vydání Rozhodnutí č.2 k č.16168/2006-ORNK.

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 videonahrávky 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 trval 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.

Pobytová akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
První týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením se uskutečnil ve
dnech 22. – 28.4.2007 v hotelu Elma v Srbsku u Karlštejna. Pobytové akce zúčastnilo třináct
rodin s dětmi ve věku od devíti měsíců do čtyř let. Této věkové kategorii byl přizpůsoben
program týdne, zaměřený na základní informace, týkající se sluchu a možností rozvoje dětí.
Projekt byl realizován za podpory ministerstva práce a sociální věcí.

Aktivity pro širokou veřejnost a pro děti v roce 2007
Tříkrálové setkání, s podtitulem Jeviště porozumění
Spolu se třemi králi nás přišli 6. ledna 2007 již tradičně potěšit i pracovníci Bilingvální
mateřské školky Pipan a Střediska rané péče Tamtam, a to svým benefičním Tříkrálovým
setkáním, které se konalo tento rok posedmé. Tříkrálovým večerem provázel pan Jaroslav
Dušek. Do českého znakového jazyka tlumočil pan Jaroslav
Švagr a paní Monika Boháčková.
V první půli večera přišli na jeviště Tři Králové –
Šimon Skopový, Ester Poláková a Míša Veselý. Tlumočila
Radla Myslivečková. Poté se diváci zaposlouchali do třech
vánočních písní od Benjamina Brittena v podání Salvátorského
pěveckého sboru. Dirigovala Marie Žárská a na klavír
doprovázela Anna Gabrielová. Tlumočily Farah Bunniová
a Zuzana Silovská.
Pan Dušek si poté na jeviště pozval Ivetu Smutnou, Stanislava Ševčíka a Lucii
Hlavničkovou, kterých se dotazoval na film Zdravotnictví bez Bariér, natočený Janem
Fenclem. Diváci také shlédli krátkou ukázku tohoto filmu. Film je projektem FRPSP. Poté si
diváci poslechli České klarinetové kvarteto + Alan Vitouš.
Členy kvarteta jsou pan Petr Valášek, Jindřich Pavliš, Luděk
Broura, Vojtěch Nýdl.
Na podium poté přišly děti, které byly oceněny za své
výkony. Lenka Sagulová byla oceněna zlatým oříškem za
mimořádný výkon v Činoherním klubu v divadelním
představení Pan Polštář. Mája Pangrácová získala ocenění za
výhru v soutěži ParAgility, ve které vyhrála se svým psem

Rekem 1. místo. Současně Mája hraje v novém seriálu
Škola na výsluní, jehož scénáristou je Ivo Pelant.
Dalšími oceněnými byli Jakub Peřina a Milan
Novotný, kteří absolvovali potápěčský kurz a
následně složili zkoušky v Chorvatsku. Na konci první
části večera zazpívala Bára Basiková píseň Americký
sen, kterou tlumočila Zuzana Silovská. Během
přestávky si mohli zájemci prohlédnout v hale divadla
ABC panely, na kterých byly prezentovány projekty pořádajících organizací.
Po přestávce na jevišti zazněly písně
z muzikálu Obraz Doriana Graye. Autorem hudby je
pan Michal Pavlíček, autorem textů je pan Jan
Sahara Hedl. Muzikál uvádí divadlo Ta Fantastika.
Na Tříkrálovém večeru vystoupili zpěváci Bára
Basiková, Miloslav König, Viktor Dyk, Helena
Dytrtová, Tereza Hálová, Radim Schwab, Ida
Sovová a Karel Dobrý.
Dokonalá souhra zpěváků účinkujících na jedné polovině jeviště a tlumočníků
účinkujících na druhé polovině jeviště byla úžasnou podívanou. Za profesionální tlumočnické
výkony, které byly zároveň dobrými hereckými výkony, děkujeme Nadě Dingové, Andree
Kalců, Jinřichu Marešovi, Fedoru Krejčíkovi a Kateřině Červinkové Houškové.

Velikonoční setkání
21. března. se konalo velké Velikonoční setkání dětí
i rodičů O velikonočních zvycích i technikách
zdobení vajíček vyprávěla hostům paní Skopová,
autorka knih zaměřujících se na lidové tradice. Celý
program byl tlumočen do znakového jazyka.

Noc s Andersenem
V noci z pátku 30. na sobotu 31. března se
v knihovně Informačního centra o hluchotě
konala Noc s Andersenem. Noc s Andersenem je
tradiční akcí, která se konala letos už posedmé
v knihovnách v celé České republice. Zaměřuje
se na podporu čtenářství u dětí. Pro děti se
sluchovým postižením byla se akce konala letos
poprvé.

Jak je „slyšet“ přátelství
Tuto akci Federace organizovala společně
s nakladatelstvím Egmont. V neděli 29.dubna se
sešly slyšící i neslyšící děti v krásném areálu
Botanicus v obci Ostrá. Společně strávený den
plný her a zábavy přinesl slyšícím dětem
informace o znakovém jazyce a sluchovém
postižení.

Aktivně bez bariér
23. a 24. května prezentovala Jana Fenclová na mezinárodní konferenci Aktivně bez
bariér dokumentární film „Jeviště porozumění“, objasňující motivaci a způsob realizace
kulturních programů tlumočených do znakového jazyka.
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 i
Federace. Tento projekt je podpořen
Ministerstvem kultury ČR, finanční
skupinou PPF.Slavnost se konala 20.června
2007.

Jarmark „U kovbojů na Dalekém západě“
Tradiční Jarmark, odpoledne plné her
a soutěží se letos konal 26. září a jeho téma
bylo "U kovbojů na Dalekém západě". I letos
přišly soutěžit děti se sluchovým postižením
různého věku, děti ze všech pražských škol
pro sluchově postižené i další děti se svými
rodiči. Jarmark organizovalo Informační
centrum o hluchotě za pomoci dalších
zaměstnanců Federace rodičů a přátel
sluchově postižených a mnoha dobrovolníků.

Podaná ruka pomáhá
Od 20.9. do 4.10. probíhala akce „Podaná ruka pomáhá“ organizovaná Městskou částí
Praha 13 ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Federace zde prezentovala svou činnost
nejen informačními panely, ale i besedami s jednotlivými účastníky.
Mikulášská besídka
Dne 5. prosince 2007 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 2007

Adresář služeb nejen pro neslyšící
Deváté aktualizované vydání adresáře, který přináší aktuální
informace o všech školách pro sluchově postižené v celé České
republice, o organizacích, časopisech, internetových službách pro
sluchově postižené, o firmách s technickými a kompenzačními
pomůckami, nechybí ani seznam foniatrů a klinických logopedů.

Materiály z projektu Tiché vzdělávání.
Soubor e-learningových textů vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící.
Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící
DVD přináší základní informace o typografii (obsahuje
např. kapitoly: Stručná historie psaní; Úprava
stránky/odstavce/knihy/dopisu; Textové editory a DTP;
Pravidla sazby; korektury ...). Obsahuje české texty a videa
s jejich překladem do českého znakového jazyka. Obsahuje
také mnoho obrázků, které názorně doplňují text. Každá
kapitola má na konci test, kterým je možné si vyzkoušet
nově nabyté znalosti.
Úvod do tvorby webových stránek
CD má za úkol vysvětlit základy, jak vytvářet webové
stránky - začátečníkům a neslyšícím. Snaží se o to
jednoduchou a názornou formou. Všechny výklady
v českém jazyce jsou převedeny na videích do českého
znakového jazyka. Za každým jednotlivým výkladem je test,
v němž je možné si vyzkoušet nově získané znalosti.
Čeština pro neslyšící. Zvýšení kompetence neslyšících
ve čtené a psané češtině.
CD obsahuje 18 lekcí z gramatiky českého jazyka (např.
slovesný čas - minulý, přítomný, budoucí, 1. - 7. pád,
slovesný rod, tvoření slov, slovesný způsob - podmiňovací
a rozkazovací, modální slovesa, předložky, stupňování
přídavných jmen a příslovcí). Každá lekce obsahuje soubor
cvičení, český text, přehled dané gramatiky, upozornění na
důležité jevy, které se k daném gramatickému jevu vztahují,
a další pojmy, které se pojí k probíranému tématu. Úvodní
povídání ke každé lekci a výklad k popisovanému
gramatickému jevu jsou na videích přeloženy do českého
znakového jazyka.

Možnosti využití Internetu ke komunikaci, ke studiu
a zvyšování kvalifikace a při hledání práce - část 1.
CD obsahuje základní informace o nástrojích internetové
komunikace (např. jak komunikovat emailem, jak pracují
internetové konference, jak pracují on-line diskuse na webu
/chat/, co jsou to diskusní fóra, jak se komunikuje přes web
a jaké jsou nové formy této komunikace, ...). Všechny
výklady v českém jazyce jsou převedeny na videích do
českého znakového jazyka. CD obsahuje také test, v němž je
možné si vyzkoušet nově získané znalosti.
Možnosti využití Internetu ke komunikaci, ke studiu a
zvyšování kvalifikace a při
hledání práce - část 2.
CD obsahuje dvě hlavní kapitoly: 1. E-learning a 2. Jak
hledat zaměstnání pomocí internetu. V části e-learning je
možné najít vysvětlení teoretických pojmů, vážících se k elearningu, a poté praktické příklady. V části, která se zabývá
hledáním zaměstnání, je možné nalézt tři zaměřené kapitoly:
1. Kde hledat nabídky zaměstnání, 2. Příprava na přijímací
pohovor, 3. Nástup do zaměstnání - všechny jsou zcela
prakticky zaměřeny a nabízejí mnoho konkrétních příkladů.
Všechny výklady v českém jazyce jsou převedeny na
videích do českého znakového jazyka.
Úvod do počítačů, Internetu a informační gramotnosti.
DVD obsahuje 10 lekcí: 1. Informační gramotnost;
2. Základní pojmy; 3. Hardware, software; 4. Základy
Windows XP; 5. Pokračování základů Windows XP;
6. Internet; 7. World Wibe Web (WWW); 8. Údržba
a správa systému; 9. Elektronická pošta; Kancelářské
programy. Všechny výklady v českém jazyce jsou
převedeny na videích do českého znakového jazyka. Každá
lekce obsahuje test, v němž je možné si vyzkoušet nově
získané znalosti.
Základní návody, jak využít Internet k podnikání.
CD obsahuje 3 lekce: 1. Potřebné znalosti; 2. Podnikání;
3. S internetem i na něm. V těchto lekcích je možné se
získat např. další znalosti s vyhledáváním informací na
webových stránkách, dozvědět se, co je to podnikání, epodnikání a to, jak lze internet využít jako nástroj k
podnikání, a dále, jaké jsou formy propagace a prezentace
na webu. Všechny výklady v českém jazyce jsou převedeny
na videích do českého znakového jazyka. Každá lekce
obsahuje test, v němž je možné si vyzkoušet nově získané
znalosti.

DVD Raná komunikace v neslyšící rodině
Návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak
postupovat při výchově jejich sluchově postiženého dítěte.
Hlavní částí DVD je soubor videoukázek komunikace
neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi a komentáře
těchto ukázek. Ukázky se zaměřují na popis specifických
strategií, které používají neslyšící maminky pro to, aby
napomohly dítěti pochopit úlohu a funkci jazyka.

DVD Tříkrálové setkání, 6. ledna 2007
Na DVD je zachycen sedmý ročník benefičního koncertu
Tříkrálové setkání, na němž byly představeny některé nové
projekty Federace a BMŠ Pipan a předána ocenění sluchově
postiženým dětem za jejich mimořádné výkony. Během
večera tradičně zazpívala Bára Basiková, zazněly vánoční
písně v podání Salvátorského pěveckého sboru, velkému
úspěchu se těšily také ukázky z muzikálu Obraz Doriana
Graye. Všechny písně byly již tradičně umělecky
přetlumočeny do znakového jazyka.

Úspěchy roku 2007
Zlatý Albert na Videofestivalu „ S Vámi nás baví svět „
V sobotu 1.dubna 2007 na 5.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 o životě lidí se sluchovým postižením.
Kontrola Ministerstva zdravotnictví ČR
V termínu od 3.do 30.května proběhla finanční kontrola zaměřená na využívání
veřejných prostředků státního rozpočtu formou neinvestičních dotací. Kontrolní skupina
neshledala závady v evidenci ani v účtování přidělených dotací.

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
 Společnost tlumočníků českého znakového jazyka
 Logopedická ambulance
 KOMPONE - prodejna kompenzačních a komunikačních pomůcek pro SP
- pražská pobočka brněnské firmy
 Poradna životního stylu

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 2007 jsme
získali dotace na jednotlivé projekty od ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva
zdravotnictví, ministerstva kultury, 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 2007
Peněžní
Nadace Charty 77 - Praha
Nadace ČEZ
Nadační fond Prolomené ticho
Nadace Sophia
Asociace postižených dětí
Walmark a.s.
SPARK Interpreting and Translation s.r.o.
Radek Fára - Trio - Dublovice
Ing. Eva Návesníková
Martin Pangrác
Mgr. Zdeňka Holouková
Poláková Lucie
GHS Elektronic
p. Krejná

25560
100000
40000
5000
20482
5000
4800
30000
1200
20000
2000
200
500
250

Věcné
fa. Uptime
W - Invest
For Baby
Crocodille ČR, spol. s.r.o.
K. Guttenberg
Hong Fang
Septima
Filozofická fakulta
Portál
Irena Krejná
Forest Books
Grada Publishing

15000
10000
7560
1379
3570
1475
1030
1000
483
650
400
368

notebook
občerstvení pro slavnost
hračky
občerstvení
oprava plotu
dárky pro Jarmark
knihy
knihy
kniha
knihy
kniha
kniha

Pevnost
Národní centrum ošetřovatelství Brno
Triton
Česká unie neslyšících

600
300
283
340

CD a kniha
kniha
kniha
kniha

Finanční zpráva
FINANČNÍ ZPRÁVA
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
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
118499
936217
202354
102772
303428
97050
9554923
147728
11462971

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

6710807
1737880
604536
166144
625268
99290
2009655
65618
38098
22603
351525
19170
12450594

Výsledek hospodaření

-987622

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

325264
12044694
-8353327
100000
4116631

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

13207
116037
7598660
10373
7738277
11854908

PASIVA
Vlastní jmění

9804452

Nerozdělený zisk z min.let
Výsledek hospodaření
Vlastní zdroje celkem

-753218
-987623
8063611

Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Dlouhodobé závazky

3606465
184832
0

Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem

3791297
11854908

Účetní uzávěrka byla ověřena nezávislým auditorem, který konstatoval, že podává věrný a
poctivý obraz účetnictví.

Kontakty
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
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 o hluchotě
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
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