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

Vážení přátelé,

dovolte abych Vám všem, kteří jste nám pomáhali a podporovali nás,
poděkovala za všechny zaměstnance a spolupracovníky. Věřím, že dosažené
výsledky naší práce těší i Vás a zůstanete nám i nadále oporou.
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 výchovně vzdělávací činnost v Bilingvální mateřské škole pro sluchově postižené. 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 2010 byla
realizována i řada krátkodobějších projektů a byly zahájeny dva významné projekty dotované
z evropských fondů, současně byl přijat významný projekt podpořený nadací Sirius
orientovaný na podporu zavedení celopolšného screeningu.
Federace dlouhodobě spolupracuje 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 2010 usilovali:
V roce 2010 jsme se intenzivně zaměřili především na kvalitu a standardizaci poskytovaných
sociálních služeb. Nyní naše organizace poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým
postižením od 0 do 18ti let a dospělým neslyšícím v rámci celé ČR (viz graf a jednotlivé
zprávy). Mimo poskytování sociálních služeb jsme se věnovali realizaci dalších zajímavých
a užitečných projektů pro rodiny s dětmi např. Klub rodičů, Pobytová akce, Přednášky do
škol, Kulturní rok s Federací aj.
Nejtěžším úkolem loňského roku bylo opět finanční zajištění všech poskytovaných služeb
a činností. Výrazně nižší byla dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, určená na zajištění
základního chodu organizace a poskytování infromačního servisu. Sociální služby se základní
dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním řízení pro nadregionální
poskytovatele získalo jen část finančních prostředků na poskytování služeb, která měla být
doplněna o dotace z krajů, kde je služba poskytována. Bohužel neexistuje žádná dohoda mezi
ministerstvem a kraji, a proto jednotlivé kraje postupují zcela odlišně a ve většině případů
odmítají podpořit poskytovatele, kteří sídlí v jiném regionu. Krátkodobé financování formou
ročních grantů je pro organizaci naší velikosti a rozsahu poskytovaných služeb zcela
nevhodné a trvale omezující plánování, růst služeb i profesní růst odborníků.
Přesto se nám podařilo realizovat všechny projekty i služby v plném rozsahu, přijmout
a podpořit nové klienty, aktivně se zúčastnit odborných konferencí na kterých jsme
prezentovali vlastní výzkumy, připravili jsme i osvětové akce pro veřejnost, zaměřené na
objasnění problematiky sluchového postižení.
Významným krokem a finanční podporou organizace bylo zahájení dvou významných
několikaletých projektů dotovaných z evropských fondů.

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
Valné shromáždění se uskutečnilo 17.4. 2010 a schválilo následující:
• zprávu o činnosti představenstva FRPSP
• zprávu o činnosti FRPSP
• zprávu o hospodaření v roce 2010
• zprávu revizní komise
• rozpočet na rok 2010
Valné shromáždění vzalo na vědomí 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

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
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FRPSP

Zpráva o činnosti a realizaci projektů v roce 2010
Poradenské centrum Stodůlky
Hlavním cílem projektu bylo zajištění organizačně administrativního servisu a zázemí pro
jednotlivé specializované projekty, spolkovou činnost FRPSP a celorepublikové poskytování
informací o sluchovém postižení. V průběhu celého roku jsme prostřednictvím komplexu
služeb poskytovali potřebný informační, poradenský i sociální servis především rodinám
s nejmenšími dětmi se sluchovým postižením. Účast na nabízených aktivitách pomáhala
rodičům lépe pochopit potřeby svého dítěte, zvýšit komunikační i rodičovské kompetence
i vhodně dítě stimulovat v psychosociálním rozvoji.
V průběhu celého roku zaměstnanci zajišťovali chod organizace, komunikaci s členy, vedení
databáze, servisní podmínky pro poskytování všech služeb a současně koordinovali kulturně
osvětové a vzdělávací akce. Mezi dané úkoly patřila i správa a inovace www stránek, správa
databáze, administrativní agenda spojená s chodem organizace, zajištění správy budovy
včetně dětského hřiště a zahrady a zajištění organizace akcí pro členy Federace, např. Valné
shromáždění a řadu kulturně osvětových akcí podpořených Ministerstvem kultury ČR.
Projekt se podařilo realizovat i naplnit hlavní cíle, ačkoli finanční prostředky nedostačovaly
dostát celému plánovanému harmonogramu. Přesto naplnit hlavní cíle, zajistit chod
organizace, poskytnout všechny nabízené služby a zorganizovat informační akce seznamující
veřejnost s problematikou sluchového postižení. Současně jsme v souladu s projektem
umožnili členům, rodičům i odborníkům setkávat se při odborných i kulturních akcích
organizace.
Realizované akce:
• Filmový den v kině Světozor. Program tvořily filmy, které vznikly ve Federaci a beseda
s tvůrci filmů a s neslyšícími protagonisty. Program byl simultánně tlumočen do
znakového jazyka. Akce se setkala s velkým ohlasem především mezi studenty gymnázií
a středních škol.
• Slavnostní večer k pátému výročí vzniku Střediska rané péče Tamtam v Olomouci.
Připravený komponovaný program připomněl vznik a vývoj jednoho z pracovišť
Federace. Za účasti zástupců Pedagogické fakulty J. P. v Olomouci a MUDr.Chalánkové
poslankyně parlamentu ČR.
• 5ti denní setkání členů Federace se zahraničními hosty a významnými osobnostmi z řad
neslyšících
• Velikonoční, Mikulášské a Vánoční setkání spojené s tvůrčími dílnami
• Akce v Praze Zahradní slavnost: 10 let služeb rané péče poskytované Federací
• Beseda: Portréty mladých neslyšících, kteří ve Federaci „vyrostli“
• Sportovní den pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
• Stodůlecký Jarmark
• Noc s Andersenem
Projekt byl hodnocen z několika pohledů – přínos, soulad se žádostí, věcná správnost. Díky
projektu mohla Federace, jako jediná takto profilovaná organizace, zajistit poskytování všech
významných služeb a umožnit rodičům s dětmi se sluchovým postižením a odborníkům

čerpat aktuální informace, sociální služby i účastnit se kulturně osvětových akcí pro rodiny
s dětmi i širší veřejnost.
Projekt byl realizován v souladu se žádostí, plánované aktivity byly omezeny s ohledem na
výši dotace a upravený rozpočet.
Věcná správnost projektu prošla kontrolou revizní komise a auditora.

Ve Federaci mají své zázemí projekty realizované z jiných dotačních programů:
Informační centrum o hluchotě, které shromáždilo největší knihovnu a videotéku fondů
o sluchovém postižení v ČR. V současnosti je ve fondu více než tisíce položek. Návštěvníky
knihovny jsou nejen rodiče, ale i odborníci a studenti.
Sociální poradna pro rodiny a sluchově postižené – odborné pracovnice ovládají znakový
jazyk. Jejich klientela se rozšiřuje o dospělé sluchově postižené.
Speciální psychologická poradna pro sluchově postižné. Služby poskytují odborní
pracovníci – psychologové, kteří při komunikaci využívají znakový jazyk.
Aktivačně socializační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, kde jsou
uskutečňovány strukturované programy pro rodiče s dětmi, besedy, odborné poradny,
podpůrné psychoterapeutické skupiny.
Přednášková činnost – pořádání seminářů pro rodiče i odborníky
Keramická dílna – vybudovaná z nevyužívaných prostor bývalé kuchyně. Dílnu navštěvují
nejen děti se sluchovým postižením, ale je navštěvována i dětmi slyšícími. Kurzy keramiky
jsou tak vhodnou možností pro vzájemné poznání a integraci.
Potřebné prostředky pro spoluúčast získáváme částečně pronájmem nevyužitých prostor.
Snahou je vytvořit komplexní centrum pro sluchově postižené, proto jsou zde soustředěny
Především organizace se vztahem ke sluchovému postižení:
ASNEP – asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Redakce časopisu GONG pro sluchově postižené, - vydává ASNEP
Centrum zajištění tlumočnických služeb neslyšícím
Klub šelestářů při časopisu GONG
Česká společnost tlumočníků znakového jazyka
Kompone – prodejna kompenzační a komunikačních pomůcek
Logopedická ambulance

Plnohodnotné odborné informace pro osoby se sluchovým postižením
Projekt „Plnohodnotné informace pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké“
reagoval na stav, kdy neslyšící lidé či jejich příbuzní měli přístup k aktuálním odborným
informacím o sluchovém postižení pouze na specializovaných přednáškách organizovaných
FRPSP za podpory MZ ČR. Na těchto přednáškách vystupovali přední čeští odborníci na
problematiku sluchového postižení a seznamovali posluchače s nejnovějšími trendy
a vývojem v této oblasti. Jedná se o odborné, úzce specifické informace k nimž je pro
neslyšící obtížné, ne-li nemožné se jinou cestou dostat. Tyto přednášky měly mezi
neslyšícími posluchači velkou a kladnou odezvu. Jejich záporem však byla jejich omezená
četnost a konečný počet posluchačů, který přednášky mohl navštívit. Na tuto skutečnost
reagoval projekt „Plnohodnotné informace pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké“ jež si kladl za cíl zpracovat audiovizuální záznamy z jednotlivých přednášek,
uspořádat je do logických celků, opatřit titulky pro neslyšící diváky a jako komplexní soubor
odborných informací je distribuovat na nosičích DVD a nabídnout tak tyto cenné informace
širšímu okruhu posluchačů v souvislostech a bez dalších omezení. Cíl projektu byl ve všech
hlavních bodech splněn.
Výstupem projektu „Plnohodnotné odborné informace pro osoby se sluchovým
postižením“ je DVD vydání souboru odborných přednášek pro sluchově postižené.
Kompilace obsahuje 385 min přednášek předních českých odborníků věnujících se v různých
oborech problematice sluchového postižení. Obrazové materiály získávané po celý rok 2010
byly postprodukčně zpracovány v pěti kapitolách, podle jednotlivých přednášejících a byly
kompletně otitulkovány a obrazově upraveny pro potřeby neslyšících diváků. DVD obsahuje
přednášky, které se zabývají současnými a budoucími trendy z oblastí foniatrie,
kompenzačních pomůcek, neurochirurgie či rehabilitace: Ing. Zdeněk Kašpar – Moderní
kompenzační pomůcky pro sluchově postižené ( 60 min ), Ing. Martin Vondrášek, PhD.
– Princip činnosti kochleárního implantátu a kódovací strategie ( 80 min ), Ing. Tomáš
Tichý, Csc. - Nové trendy v implantabilních systémech pro kompenzaci těžkých
sluchových vad, MUDr. Ivan Jedlička – Co a jak slyšíme + Principy korigování
sluchových vad sluchadly ( 110 min ), Doc. Jiří Skřivan, Csc. – Sluchová neuroprotéza:
kochleární a kmenový implantát. K distribuci je určeno 300 ks DVD, reálný počet sluchově
postižených, které projekt zasáhne bude pravděpodobně mnohem vyšší.
Projekt byl realizován ve shodě s plánovaným harmonogramem a naplnil předem stanovené
cíle. O tento typ přednášek v jejich „živé“ verzi byl velký zájem. Přednášky byly vždy
navštěvované a ceněné, protože přinášejí nejčerstvější odborné informace a seznamují
posluchače s nejnovějšími trendy včetně novinek a poznatků ze zahraničí, které se na náš trh
teprve dostávají nebo dostanou. Posluchači těchto pásem jsou zasvěceni do aktuálního dění
i blízké budoucnosti problematiky, která se jich bytostně dotýká. Aktuální, přesné a odborné
informace jsou pro ně velmi cenné a mají leckdy přímý vliv na důležité kroky v jejich životě.
DVD se souborem těchto přednášek umožňuje, aby se tyto cenné informace dostaly k širšímu
okruhu posluchačů a umožnily jim tak nejen rozšířit obzory, ale také možnost se
k jednotlivým přednáškám opakovaně vracet a chápat v souvislosti s ostatními přednáškami.
To jim umožňuje vidět problematiku sluchového postižení jako komplex mezi sebou
propojených informací, které je velmi užitečné vidět v kontextu různých pohledů. Tím se
naplňuje účel projektu, tedy nabídnout i neslyšícím lidem kvalitní a plnohodnotné informace
vždy, když je budou potřebovat. Tento projekt vyrovnává jejich šance a přispívá
k zrovnoprávnění se slyšící většinou.

Informační centrum o hluchotě
Informační centrum o hluchotě (dále: Informační centrum, Centrum) je jedním ze základních
dlouhodobých projektů Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., které rozvíjí svou
činnost už od roku 1993. Je jediným centrem v ČR, které na komplexní úrovni vyhledává
a zpracovává informační prameny o sluchovém postižení, a to jak literaturu domácí produkce,
tak zahraniční materiály. Tyto informační prameny poté zpřístupňuje všem zájemcům
o problematiku sluchového postižení z řad široké veřejnosti.
Cílem Informačního centra je poskytovat informační, poradenské a vzdělávací služby a šířit
osvětu o problematice sluchového postižení mezi většinovou slyšící společností. Naplnění
tohoto cíle se Informační centrum snaží dosáhnout poskytováním těchto služeb:
Informační služby – informační servis
Jednou z hlavních služeb Informačního entra je zodpovídání různých dotazů, které se týkají
široké oblasti sluchového postižení (telefonicky, e-mailem, osobně). To zahrnuje vyhledávání
a zpřístupnění vhodné literatury, která se týká vybrané oblasti a která odpovídá nejlépe
potřebám různých klientů, a dále konzultace dané problematiky.
V Informačním centru bylo v roce 2010 zaznamenáno celkem 1.614 návštěv jednotlivých
klientů. Dotazy klientů bylo možné zodpovídat telefonicky (50 dotazů) nebo pomocí
elektronické pošty (93 dotazů).
Specializovaná knihovna v oblasti sluchového postižení
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. Knihovní fond je přístupný on-line na internetu na
adrese http://knihovna.frpsp.cz.
V roce 2010 knihovna získala a zpracovala několik desítek informačních pramenů, zejména
publikací domácí produkce. V současnosti obsahuje více než 5.000 titulů: knih, CD, DVD,
informačních brožur, časopisů, učebních materiálů, diplomových prací, atd. V roce 2010 bylo
ve specializované knihovně zaregistrováno 292 čtenářů z různých měst České republiky
(122 pražských a 170 mimopražských čtenářů), z toho 84 nových čtenářů. Bylo uskutečněno
2.871 výpůjček (publikace je možné zájemcům zaslat i poštou, tuto službu využívají zejména
mimopražští čtenáři).
Vzdělávací služby – šíření osvěty
V roce 2010 pokračovalo Informační centrum v realizaci vzdělávacího programu pro žáky
1. a 2. stupně pražských základních škol „Poznáváme život neslyšících“. Program započal
ve školním roce 2008/2009. Je určen přednostně pro školy, v nichž je integrováno dítě se
sluchovým postižením.
Program se setkal s velmi pozitivní odezvou jak žáků, tak jejich učitelů. V roce 2010 bylo
realizováno celkem 49 přednášek v pražských základních školách.
Informační služby – vydávání časopisu o tematice života lidí se sluchovým postižením
Nové, aktuální poznatky o sluchovém postižení z domova i ze zahraničí Informační centrum
podrobně zpracovává. Takto zpracovaný materiál slouží kromě jiného jako podklad pro
specializovaný časopis Info-Zpravodaj, který vydává Federace rodičů a přátel sluchově
postižených každé tři měsíce. Primární jsou informace o výchově vzdělávání dětí se
sluchovým a kombinovaným postižením. Odběrateli časopisu jsou členové organizace (tedy
převážně rodiče dětí se sluchovým postižením), odborná veřejnost (školy pro sluchově

postižené, speciálně pedagogická centra, pedagogičtí pracovníci, studenti) a další, kdo se
zajímají o problematiku života lidí se sluchovým postižením.
Informační služby – prodej populárně naučné literatury o tematice života lidí se
sluchovým postižením
Zavedenou a hojně využívanou službou Informačního centra je prodej populárně naučné
literatury z různých oblastí týkajících se sluchového postižení, a to nejen vlastní produkce,
ale také hodnotných titulů od jiných domácích vydavatelů, které Centrum aktivně vyhledává
a úzce s nimi spolupracuje.
V roce 2010 bylo celkem prodáno, a většinou poštou zasláno, 1.803 knih, CD či DVD
(publikace lze objednat i přes internet).
Vzdělávací služby – vzdělávací zábavné akce pro děti
Informační centrum spoluorganizovalo v roce 2010 dvě vzdělávací (zábavné) akce pro
neslyšící a nedoslýchavé děti – již počtvrté se připojilo do tradiční celorepublikové akce
„Noc s Andersenem“ (26.3. – 27.3.2010). Dále pořádalo „Stodůlecký jarmark“, odpoledne
plné her, soutěží (15.9.2010).
Klienti Informačního centra o hluchotě
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
zejména vysokých škol pro přípravu na své budoucí povolání v oblasti služeb lidem se
sluchovým postižením. Centrum kontaktují i klienti z řad širší veřejnost, která se
o problematiku sluchového postižení zajímá. Mezi uživateli knihovny jsou i odborníci ze
Slovenska.

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké v roce 2010 poskytovala
služby bez výrazné změny.
Sociální poradenství pro sluchově postižené je zaregistrováno jako služba ambulantní,
cílovými skupinami jsou: osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Věková
struktura cílové skupiny: bez omezení věku (viz registrace služby).
Personální obsazení
Služby poradny v současnosti zajišťuje jedna pracovnice na celkem 1,0 úvazku. Sociální
pracovnice je v přímé péči/kontaktu s klienty (vedoucí navíc koordinuje celý projekt)
a splňuje odbornou způsobilost, zúčastňuje se odborných seminářů, konferencí a přednášek,
které se týkají dané oblasti (sluchové postižení, soc. oblast).
Eva Sichrová pracující na 1,0 úvazku. Vedoucí poradny je Bc. Eva Sichrová.
Zpoplatněné služby
Z finančních důvodů jsou stále vybírány 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, mají možnost sami si informaci zapsat nebo může být hovor
uskutečněn z jejich osobního mobilního telefonu).
Návštěvnost v roce 2010
Úspěšnost služby je hodnocena na základě reakcí uživatelů služby – zpětných vazeb,
z evidence stížností, ze statistik
Služby odborného sociálního poradenství, které jsou poskytovány ambulantně využilo za rok
2010 celkem 135 klientů/uživatelů služby. Mnozí klienti ovšem využívali služby opakovaně.
Nejčastěji využívanou službou je poradenství z oblasti dávek státní sociální podpory (průkaz
mimořádných výhod ZTP a ZTP/P, příspěvek na kompenzační pomůcky a další příspěvky pro
osoby se zdrav. postižením, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, sociální
zabezpečení, mateřská a rodičovská dovolená, aj.).
V roce 2010 to bylo poskytnuto celkem 195 intervencí. Z toho bylo 44 intervencí v oblasti
kontaktní práce, 23 intervencí v krizových situacích a 128 intervencí v oblasti poradenství.
Základní sociální poradenství je pro naše klienty bezplatné.
Plnění cílů stanovených pro rok 2010
Hlavním cílem Sociální poradny bylo poskytovat klientům poradenství v sociální oblasti
a pomáhat jim při uplatňování jejich práv. Poradna se uživatelům služby (osobám se
sluchovým postižením i jejich blízkým) snažila předávat přehled a aktuální informace
o poskytovaných sociálních službách, ale také informace z oblasti sluchového postižení. K
získávání informací byl využíván internet, tištěné materiály (periodický i neperiodický tisk,
publikace, informační brožury), v neposlední řadě byly kontaktovány státní i nestátní instituce
(sociální poradny, sociální odbory, ministerstva atd.). Tento cíl byl vzhledem k potřebám
uživatelů naplněn v maximální možné míře.
Cíl zvýšit odborné kompetence sociálních pracovnic a účastnit se dalšího vzdělávání (např.
výcvik krizové intervence, kurz znakového jazyka, školení ze sociální oblasti) byl částečně
naplněn díky projektu na vzdělávání zaměstnanců OPPA.
Zavedené supervize (1x/měsíc) pod vedením psychoterapeutky, byly z důvodu nedostatku
finančních prostředků zrušeny.

Zavedení „Standardů kvality sociálních služeb“ do praxe se osvědčuje.
Dalším splněným cílem bylo vydání Adresáře služeb nejen pro neslyšící. Adresář byl vydán
v první polovině ledna 2010.
Plány na rok 2011
Zvýšit odborné kompetence sociálních pracovnic a účastnit se dalšího vzdělávání.
Obnovit pravidelné supervize (1x/ měsíc) pod vedením psychoterapeutky.
Dopracování a vylepšení „Standardů kvality sociálních služeb“.
Vydání Adresáře služeb nejen pro neslyšící na rok 2011. Adresář by měl být vydán do
konce roku 2011.
Vymalovat kancelář sociální poradny.

Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené
Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené je specifickým a v ČR ojedinělým
projektem. Zabezpečuje psychologické poradenství a péči o osoby se sluchovým postižením.
Nabízí tyto služby:
• psychologické
a
psychoterapeutické
služby
(psychoterapie,
poradenství,
psychodiagnostika)
• pedagogicko-psychologické poradenství pro děti a jejich rodiče (diagnostika
a konzultace při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení, péče o děti se
sluchovou vadou docházející do škol pro sluchově postižené i děti integrované v běžných
školách, spolupráce se školami, poradenství při školním neúspěchu, problematika
specifických poruch učení atd.)
• krizová intervence
• služby pro slyšící rodiče a další blízké dětí i dospělých se sluchovým postižením
• kontaktní centrum (problematika závislostí a domácího násilí, péče o psychiatrickou
klientelu) – spolupráce s odborníky úzce zaměřenými na tyto oblasti v rámci slyšící
většinové společnosti (PL Bohnice, Fokus Praha, Psychosomatická klinika, Středisko
výchovné péče apod.)
Spektrum klientů:
Dospívající a dospělí klienti se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí
a klienti s diagnózou tinnitus). V péči poradny jsou také senioři nad 80 let.
• Klienti s psychiatrickou diagnózou, kteří jsou zároveň v péči psychiatra, s poruchou
příjmu potravy a se závislostmi (drogy, alkohol, výherní automaty).
• Klienti s kombinovaným postižením.
• Klienti se sníženými komunikačními schopnostmi (nemají dostatečně osvojený ani ZJ
ani ČJ – bezjazyčí, které má negativní vliv na všechny oblasti života).
• Děti se všemi typy sluchových vad (nemalá část dětí má i další postižení) – výukové
obtíže a problémy v chování různých příčin (nevhodné výchovné působení, komunikační
problémy vyplývající ze sluchové vady, neposkytnutí optimální podpory, také
diagnostikování specifických poruch učení).
• Slyšící děti neslyšících rodičů.
• Slyšící rodiče a blízké osoby.
V rámci poradny je celkový úvazek 0,2. Působí zde dětský psycholog a poradenský
psycholog pro dospělé a dospívající klienty se sluchovým postižením.
Služby jsou poskytovány ambulantně, klienti docházejí po předchozím objednání.
V krizových případech jsou přijímáni i bez objednání. V případě potřeby za klienty
dojíždíme, doprovázíme a poskytujeme služby v terénu (např. doprovod k jiným odborníkům,
řešení konfliktu se zaměstnavatelem apod.).
Dále poskytujeme poradenství přes e-mail a další komunikační technologie. Pokračuje také
naše přednášková a publikační činnost. Zúčastňujeme se pravidelně odborných supervizí
organizovaných v rámci FRPSP.

Středisko rané péče Tamtam Praha
V rámci poskytování služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením na území Čech
nedošlo v roce 2010 ke změnám.
Poradenský úvazek na přímou práci v rodinách a na ambulantních konzultacích, metodické
vedení a koordinaci pracoviště 5,2 (celkem 7 pracovníků). 0,2 úvazku na účetní
a administrativní činnosti ( 1 pracovnice organizace).
V průběhu roku 2010 prošlo našimi službami 109 klientských rodin, ke konci roku jsme
evidovali 94 rodin, kterým je terénní služba poskytována. Roku 2010 byla služba rané péče
ukončena celkem v 23 klientských rodinách. Služby Střediska Tamtam v roce 2010 začalo
využívat 27 nových klientských rodin. Na každého poradenského pracovníka připadá
průměrně 22 rodin. Vedoucí pracovník a metodik Střediska Tamtam postupně práci ve svých
klientských rodinách ukončil ve prospěch metodického vedení a koordinační činnosti
pracoviště a celé organizace.
Poradci rané péče uskutečnili celkem 552 konzultací v rodinách klientů (z toho 52
konzultací bylo se 2 – 3 pracovníky (znakový jazyk, fyzioterapie, psychologické
poradenství), vždy se uskutečnila ve dvou první konzultace. Na jeden celý úvazek poradce
připadá průměrně 125 konzultací v rodinách, u každého klienta tedy průměrně 5 konzultací
(počítáno s těmi, kteří v průběhu roku ukončili službu nebo jim začala být poskytována).
Kromě činnosti přímo v rodině poradci navštívili v roce 2009 celkem 43x předškolní zařízení,
kam se dítě chystá nastoupit, jednali s lékaři, logopedy, případně doprovázeli rodiče na úřady
a navštěvovali rodiče a děti při hospitalizaci po operaci kochleárního implantátu.
V roce 2010 proběhlo 137 ambulantních konzultací na pracovišti, 32 vstupních nebo
průběžných konzultací pro rodiny a 772 intervencí (telefonických konzultací s rodiči, učiteli
a řediteli mateřských a základních škol nebo s lékaři, jednání s úřady, doporučení a žádostí).
Samozřejmou součástí služby je korespondence pomocí e-mailu.
V roce 2010 odborní pracovníci Střediska Tamtam dále pracovali na způsobu validního
měření reakcí dětí na zvukové podněty a věnovali se metodikám této práce. Zároveň pro
vlastní potřebu přepracovali tabulky pro zjišťování pokroků dětí v rozvoji sluchového
vnímání a řeči za určité období a účastnili se práce na tvorbě nové informační brožury pro
rodiče, vydané FRPSP Mé dítě neslyší?
Pracovníci Střediska Tamtam organizačně a personálně spoluzajišťovali pobytovou akci
Federace rodičů a přátel sluchově postižených pro rodiny dětí se sluchovým postižením, které
se účastnilo celkem 14 dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů.
Pravidelně přispívali do odborného časopisu vydávaného Federací rodičů a přátel sluchově
postižených pro členy organizace.
Pracovníci Střediska Tamtam se účastnili aktivně odborných seminářů a na dalších odborných
fórech (Foniatrické dny v Liberce, Konference rané péče v Olomouci). Vystupovali také na
několika společných prezentacích sociální služby rané péče s dalšími poskytovateli na
krajských úřadech.

Dvě nové pracovnice po celý rok absolvovaly rekvalifikační kurz Poradce rané péče,
akreditovaný MPSV.
Pracovníci Střediska Tamtam se účastnili celostátní kampaně Týden rané péče, v rámci které
uspořádali v kavárně Dobrá trafika Týden se znakující obsluhou, a dále medializovali služby
rané péče a další služby organizace v tisku a televizním vysílání.
Jednotliví zaměstnanci jsou dále aktivními členy profesní organizace Asociace pracovníků
v rané péči.

Středisko rané péče Tamtam Olomouc
V průběhu roku 2010 byla poskytována služba rané péče 73 rodinám. Celkem proběhlo 693
intervencí, z toho terénní 247, ambulantní 11, doprovázení klienta 1, jiná 1, telefonická 210,
emailová 223.
Vzhledem k navýšení počtu uživatelů služby rané péče na Moravě bylo nezbytné během roku
2010 navýšit personální kapacity střediska. Úvazek odborných pracovníků se v průběhu roku
zvýšil na 5,0 a byla přijata administrativní pracovniciev úvazku 0,2.
Služba rané péče byla poskytována především terénní formou konzultací v rodinách,
některých konzultací se účastnili dva pracovníci (poradce a lektor znakového jazyka či
logoped), samozřejmostí je účast dvou pracovníků na úvodní konzultaci v rodině.
Mimo poskytování konzultací v rodině uživatelů služby navštěvovali poradci rané péče
předškolní zařízení, kam se chystá dítě nastoupit, na vyžádání doprovázeli rodiče na úřady
a se souhlasem rodičů konzultovali s dalšími odborníky, se kterými rodina spolupracuje.
Středisko rané péče Tamtam Olomouc nabízelo klientům v roce 2010 i ambulantní rozvoj
komunikace, kurzy komunikačních dovedností a pravidelná úterní setkání rodičů,
kterých se pravidelně účastní především neslyšící rodiče. Klienti Střediska rané péče Tamtam
Olomouc se účastnili pobytové akce pro rodiny, pořádanou zřizovatelem střediska.
V roce 2010 pokračoval dobrovolnický program ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s.,
která je akreditovanou organizací pro dobrovolnictví. Vyškolení dobrovolníci z řad
vysokoškolských studentů speciální pedagogiky se podíleli na zajištění hlídání dětí při
úterních setkání a na kurzech komunikačních dovedností. Pokračovala i spolupráce s katedrou
Speciální pedagogiky UP Olomouc ve formě exkurzí ve středisku, pracovnice střediska se
podíleli i na tvorbě závěrečných prací studentů.
V roce 2010 pokračovala depistáž nových uživatelů služeb a podařilo se navázat spolupráci
s dalšími odbornými pracovišti, které rodiče dětí se sluchovým postižením informují
o možnosti službě rané péče, např. foniatrie v Brně. Proběhla návštěva nemocnic v Třinci,
Frýdku – Místku, zájem o spolupráci má FN v Olomouci, a to oddělení novorozenecké.
Středisko rané péče Tamtam aktivně spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb rané péče
v jednotlivých krajích, velmi přínosná je spolupráce zejména v Moravskoslezském kraji, kde
se středisko společně podílí na naplňování krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením, ve kterém je služba rané péče významně zakotvena.
Pracovníci střediska jsou zapojeni do procesu komunitního plánování v několika moravských
městech a byli přizváni i ke tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji.
Pracovníci Střediska rané péče Tamtam se aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí
např. Seminář audiologických sester. Všechny pracovnice střediska se aktivně účastnily akce
pořádané Společností pro ranou péči - Týden rané péče.
Za úspěch lze považovat i zájem médií a známých osobností. V měsíci září proběhla akce
Misse02, kdy známé osobnosti jezdili jako messengeři a „vybírali“ peníze pro konkrétní děti

se sluchovým postižením. V české televizi proběhl v dobrém ránu rozhovor s naší poradkyní,
bylo natočeno několik reportáží do rozhlasu.

Přehled projektů realizovaných v roce 2010:
1) Služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením
v Moravskoslezském kraji
Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti, informovanosti a zkvalitnění služby rané péče
rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji.
Dárce: Nadace NROS – Blokový grant, výše příspěvku: 50.500 eur
2) Poradce rané péče pro Moravskoslezský kraj
Cílem projektu byla zajištění služby v Moravskoslezském kraji prostřednictvím nového poradce
rané péče. Dárce: Nadace OKD, výše příspěvku: 75.000,- Kč
3) Vybavení půjčovny speciálních pomůcek a hraček
Cílem projektu bylo obnovit a dovybavit půjčovnu speciálních pomůcek a hraček.
Dárce: Nadace ČSOB – Musíme si pomáhat, výše příspěvku: 30.000,- Kč
4) Raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením v Olomouckém kraji (Individuální
projekt Olomouckého kraje
Cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Dárce: Olomoucký kraj, výše příspěvku 1.240.000,- Kč
5) Úterní setkávání rodičů s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením
Cílem projektu je umožnění pravidelného setkávání rodin, ve kterých žije neslyšící dítě nebo
neslyšící rodiče. Dárce: Statutární město Olomouc, výše příspěvku: 50.000 Kč
6) Automobil pro poskytování služby rané péče v Moravskoslezském kraji
Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti služby rané péče v Moravskoslezském kraji.
Dárce: Moravskoslezský kraj, výše příspěvku: 175.000,- Kč
7) Vzdělávání pracovníků
Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace pracovníků střediska.
Dárce:Moravskoslezský kraj, výše příspěvku: 53.500,- Kč
8) Raná péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením v regionu
Frýdecko – Místecko
Cílem projektu bylo zajištění a zkvalitnění služby rané péče rodinám dětí se sluchovým
a kombinovaným postižením v regionu Frýdecko - Místecko
Dárce: Moravskoslezský kraj, výše příspěvku: 154.000 Kč
9) Moje dítě neslyší – kdo pomůže?
Cílem projektu je zajištění dostupnosti a zkvalitnění služby rané péče rodinám dětí se
sluchovým a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji.
Dárce: Nadace OKD, výše příspěvku: 200.000 Kč

10) Poradna psychomotorického vývoje
Cílem projektu je vybavení poradny psychomotorického vývoje dětem s kombinovaným
postižením.
Dárce: Nadace ČSOB, výše příspěvku: 30.000,- Kč
11) Týdenní pobyt v Srbsku u Prahy
Cílem projektu je během týdenní pobytu poskytnout rodinám dětí se sluchovým postižením
informace o sluchovém postižení.
Dárce: Nadace Zdraví pro Moravu, výše příspěvku: 22.160,- Kč

Aktivačně socializační centrum Stodůlky
Služby Aktivačně socializačního centra byly poskytovány v soíuladu se zákonem o sociálních
službách. Aktivačně socializační centrum sledovalo tři základní cíle a k nim směřovalo
všechny nabízené aktivity a programy.
1. cílem je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, pro pochopení
specifických potřeb dítěte a zvládnutí specifických dovedností rodiči. To vše podporuje
a stimuluje vývoj dítěte. Pro naplnění tohoto cíle byly vytvořeny programy pro rodiče
s dětmi, kde za odborného vedení specialistů se rodiče učili komunikovat se svým dítětem,
formou besed byly předávány zkušenosti rodičů starších dětí, zkušenosti dospělých
neslyšících, velká pozornost byla věnována i roli otců v rodině s dítětem s postižením,
sourozeneckým vztahům, rodinným vazbám a interakci rodič – dítě.
2. cílem je podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným
postižením, zaměřený na zvyšování rodičovských kompetencí, vedoucí k samostatnosti
v péči o dítě, i při jeho výchově a vzdělávání.
3. cílem je posílení sociálních dovedností dětí i rodičů. Pravidelná setkávání a postupné
získání jistoty umožňují vytvoření předpokladů pro zvýšení sociálních dovedností dítěte
a sociáních jistot rodičů. Pro naplnění tohoto cíle byly realizovány skupinové programy, ale
i samostatné programy pro děti a rodiče zvlášť.
Naplnění těchto tří cílů je reálným předpokladem pro budoucí úspěšný vývoj dítěte a integraci
do dalších sociálních skupin.
Koncepce obsahu projektu vychází z potřeb rodin, je zaměřená na podporu vývoje dítěte,
podporu rodičů a především na posílení sociálních kontaktů jak uvnitř rodiny, tak vnějších
vztahů.
Nabízené aktivity je možné rozčlenit do tří typů: informační (získání potřebných informací
o dítěti a jeho potřebách), aktivační (zvládnutí specifických dovedností rodičů, které
umožňují plnohodnotnou péči o jejich dítě), socializační (skupinové a relaxační aktivity pro
rodiče). Popsané činnosti se uskutečňovaly v pravidelných strukturovaných celcích, jedenkrát
týdně, kdy časový interval je funkčně rozdělen na tři bloky: první je věnovaný individuálnímu
nácviku konkrétní terapie rodiče s dítětem zaměřené na rozvoj psychomotorického vývoje
dítěte pod vedením odborného pracovníka. Druhý je věnován poskytování potřebných
informací formou přednášek a besed, relaxaci rodičů s možností využít podpory skupiny pro
hledání odpovědí na otázky, které jsou pro tuto skupinu specifické. Poslední blok je zaměřen
na vzájemnou interakci rodič-dítě ve skupině a posílení sociálních dovedností.
Celkem využilo služeb aktivačního centra v loňském roce 90 klientů.
Rok 2010 byl třetím rokem fungování ambulantních poraden Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, ve kterém se na základě zkušeností z předchozího roku zpřesňovala
činnost a působnost jednotlivých poraden. Profilovala se zejména poradna psychologická,
jako poradenství pro mládež a dospělé se sluchovým postižením a speciální pedagogická
a psychologická poradna jako poradenství pro rodiče dětí školního věku, učitele MŠ nebo ZŠ
a dále poradna pro vyšetření školní zralosti a problematiky týkající se školní úspěšnosti dětí
se sluchovým postižením. V rámci SPPP se uskutečnily také jednorázové konzultace týkající
se vývoje sluchu a kompenzačních pomůcek pro děti od předškolního věku. Zájem
o poradenství ohledně kompenzačních pomůcek nebyl velký, proto jsme se rozhodli toto
poradenství omezit na občasné, podle konkrétní domluvy s klienty.

Ve speciální pedagogické a psychologické poradně byli zaměstnáni dva odborní pracovníci
s celkovým úvazkem 0,4.
V roce 2010 nás kontaktovalo celkem 65 rodin. Bylo poskytnuto 144 ambulantních
konzultací, 70 konzultací v terénu a 178 intervencí.
Přibližně u jedné poloviny konzultací se, s ohledem na ucelenost informací pro rodiče
a učitele a vyšetření dětí, spolupracovaly 2 nebo tři pracovnice poradny (speciální pedagog,
psycholog). Tato spolupráce se velmi osvědčila.
Na základě dosavadních zkušeností se v letošním roce soustředíme zejména na větší
propagaci služby mezi potenciálními klienty.
V rámci programů pro rodiče a děti proběhlo v Aktivačním centru 38 setkání. V listopadu
2010 začal nový kurz pro rodiče – Komunikace s neslyšícím dítětem. Vzhledem k velkému
zájmu a různým zkušenostem ze strany rodičů byl kurz rozdělen na 2 skupiny – začátečníci
a pokročilí. Přehled tématických celků aktivačního programu pro rodiče s dětmi v roce 2010
viz. Příhoha č. 1.
Programy pro rodiče a děti v Aktivačně socializačním centru:

Další projekty realizované FRPSP
Kromě již zavedených projektů byly v roce 2010 zahájeny dva nové velké projekty
financované z evropských fondů. Jde o projekt Redakční regionální centra a projekt
Udržitelný vzdělávací program pro zaměstnance Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o.s. a Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené. Dále byl přijat
významný projekt podpořený nadací Sirius Nastartování systému včasné diagnostiky
s přímo navazující následnou péčí pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny, jehož
začátek je však naplánován až na začátek roku 2011.

Redakční centra
Jedná se o projekt v operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Redakční
centra“. Projekt by se dal označit jako nová pracovní a vzdělávací příležitost pro osoby se
sluchovým postižením. FRPSP nabízí 30ti vážným zájemcům vzdělávání v oblasti redakční
práce, fungování nestátní neziskové organizace a prosazování zájmu neslyšících.
13 úspěšných absolventů vzdělávacích kurzů získá roční pracovní smlouvu s Federací rodičů
a přátel sluchově postižených,o.s., s možností volby úvazku a realizací pracovních povinností
v místě bydliště. K dispozici jim bude technické vybavení (PC, tiskárna) a celoroční profesní
odborná podpora i supervizní vedení.
Konkrétním cílem projektu je vytvoření pracovních míst na pozice redaktorů pro 13 osob
s těžkým sluchovým postižením. Tyto osoby dají základ vzniku regionálních redakčních
center pro neslyšící, jejich předmětem činnosti bude informační servis pro široké skupiny
osob se SP v ČR a zvýšení informovanosti ostatních (slyšících) osob o lidech se SP a jejich
potřebách a problémech.
Projekt je naplánován na 23 měsíců se začátkem v listopadu 2010.

Udržitelný vzdělávací program pro zaměstnance Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, o.s. a Bilingvální mateřské školy pro sluchově
postižené
Hlavním cílem projektu je sjednotit profesní úroveň všech zaměstnanců Federace na takovou
úroveň, která zajistí kvalitní poskytování služeb našim klientům. Projekt vzdělávání je
financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (zkráceně OPPA)
Evropského sociálního fondu.
Projekt byl zahájen v listopadu roku 2010 a jeho trvání je plánováno na 2,5 roku (tj. do
dubna 2013). Zapojí se do něj 22 zaměstnanců Federace a 5 zaměstnanců partnera
(Bilingvální mateřské školy Pipan).
Hlavní pilíře vzdělávání:
• Znakový jazyk
• Dovednosti v práci na PC
• Profesní vzdělávání v oblasti sociálních služeb
• Manažerské dovednosti

Klub rodičů a dětí se sluchovým postižením
V roce 2010 pravidelně pokračovala činnost Klubu rodičů a dětí se sluchovým postižením.
Neslyšící maminky samy tvořily program, zajímaly se o přednášky na témata týkající se nejen
péče o děti, věnovaly se výtvarným činnostem. V době rodičovských aktivit měly děti vlastní
program. Celkem se uskutečnilo 32 setkání. Program Klubu rodičů viz Příloha č. 2.

Vzdělávací program „Poznáváme život neslyšících“
Vzdělávací program „Poznáváme život neslyšících“ se zaměřuje na předání základních
informací o životě a potřebách neslyšících a nedoslýchavých lidí, zejména pak na možnosti
komunikace s lidmi s tímto typem postižení. Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol v Praze, které ho mohou využít v rámci předmětu „občanská výchova“
(vzdělávací obor: výchova k občanství). Program je přednostně určen pro školy, v nichž je
integrováno dítě se sluchovým postižením. Program je veden hravou, interaktivní formou
s cílem maximálně zapojit do výkladu samotné děti. Program realizuje Federace již třetím
školním rokem (od školního roku 2008/2009).
V průběhu roku 2010 jsme uskutečnili celkem 49 přednášek ve všech třídách obou stupňů
(1. – 9. třída). Přednášek se účastnilo celkem 1.560 dětí.
Velmi se nám osvědčila kombinace neslyšícího a slyšícího přednášejícího, protože děti mohly
vidět, jakým způsobem spolu komunikují lidé slyšící a neslyšící. V tomto školním roce jsme
nově vyzkoušeli také dvojici neslyšících přednášejících. Stejně tak byla pro děti podnětná
přítomnost tlumočníků znakového jazyka (tlumočili výklad přednášejících + dotazy dětí) –
děti tak mohly přirozeně vidět, jak tlumočení vypadá a jaká pravidla je třeba při tlumočení
dodržovat.
Z pozitivní zpětné vazby dětí i jejich učitelů usuzujeme, že program je úspěšný.

Pobytová akce – komplexní primární podpora rodiny dítěte se sluchovým
postiženímpro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
V termínu od 8. do 14. kvetna 2010 opět pořádala Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o.s. pobytovou akci pro rodiny s dětmi. Do Srbska u Berouna se na týden sjelo
dvanáct rodin s dítětem s težkou sluchovou vadou. Věkový průměr dětí se sluchadly nebo
s kochleárním implantátem byl kolem dvou let, pobyt si naplno užili i čtyři slyšící sourozenci.
Program byl, jako již tradičně, náročný a velmi nabitý. Rodiče s dětmi docházeli na dopolední
skupinové a individuální terapie (rozvoj komunikačních dovedností, nácvik poslechu
a logopedie). Na maminky i tatínky čekaly přednášky a besedy, výuka základů znakového
jazyka, zážitkové skupiny.
Během přednášek se dětem věnovaly poradkyně z týmu Federace. Podnikaly se výpravy
kolem řeky Berounky, hrály se různé hry, skákalo se na trampolíně a dalšími způsoby se
procvičovalo tělo, vznikala dětská kamarádství, zkrátka spokojenost vládla na všech stranách
a na nějaké slzičky a stýskání po rodičích vůbec nebyl čas. Volné odpoledne bylo ve znamení
sluníčka a prima výletu do ekofarmy v nedalekém Sv. Jánu, kde na nás čekalo plno zvířátek
a některé větší a odvážnější děti si mohly vyzkoušet hipoterapii. Výlet jsme završili
společným opékáním buřtů u táboráku.
V Srbsku náš tým společně s rodinami strávil velmi příjemný týden, ze kterého jsme odjížděli
sice unavení, ale také nabití energií do další práce. Dle sdělení a hodnocení rodičů ve
zpětnovazebném dotazníku byli rodiče i děti na pobytu spokojeni , a splnila se jejich
očekávání.
Těžce přijímanou skutečností byl pouze fakt, že nemůžeme rodinám pobyt poskytnout
opakovaně.

Zasedání FEPEDA v Praze
Proběhlo 23. – 25. července 2010.
FEPEDA je zastřešující organizace, která sdružuje rodiny a přátele sluchově postižených na
evropské úrovni. Byla založena v roce 1990 a má tři kategorie členů – plný člen, zvolený člen
a pozorovatel.
V letošním roce měla Federace rodičů a přátel sluchově postižených tu čest hostit setkání
FEPEDA a uspořádat pro její členy malou oslavu při příležitosti 20. výročí založení FRPSP.
Pražského zasedání se zúčastnili zástupci Finska, Rakouska, Bulharska, České republiky,
Estonska, Francie, Německa, Irska, Španělska, Švédska, Holandska a Kosova. Prezidentka
FEPEDA Eeva Tikka přivítala na prvním oficiálním jednání v pátek odpoledne všechny
příchozí členy a zástupce Federace Evu Sichrovou.
Sobotní program zahájila výkonná ředitelka FRPSP Jana Fenclová. Setkání bylo věnováno
valnému shromáždění FEPEDA, druhému zasedání členů FEPEDA a přednáškám. Vedoucí
Střediska rané péče Tamtam Mgr. Martina Péčová představila činnost střediska, jeho hlavní
cíle a poslání. Druhý příspěvek měla francouzská firma Tadeo. Přednáška s názvem “Program
pro lepší komunikaci mezi slyšícími a sluchově postiženými v jejich profesním životě” se
věnovala on-line komunikaci mezi slyšícím a sluchově postiženým za pomoci tlumočníka,
příp. stenotypisty.
Neděle pak byla věnovaná doprovodnému programu a odjezdu členů FEPEDA.

Aktivity pro širokou veřejnost a pro děti v roce 2010
Noc s Andersenem počtvrté, aneb Jak jsme chytali zločince
Noc s Andersenem je noc, kdy mohou do knihovny po zavírací době přijít děti, které si chtějí
hrát a soutěžit a které si chtějí číst hezké příběhy z knížek. A co víc, mohou tu také přespat!
Noc s Andersenem se konala na různých místech v České republice už podesáté a v roce
2010 se konala už počtvrté také pro neslyšící a nedoslýchavé děti!
Tentokrát mohli malí Anderseni zůstat přes noc ve své knihovně z pátku 26. na sobotu 27.
března 2010. Akci pořádala knihovna Informačního centra o hluchotě Federace rodičů
a přátel sluchově postižených, o.s. v Praze ve spolupráci s knihovnou Jazykového centra Ulita
v Praze Radlicích.
Letos se naší Noci účastnilo osm neslyšících i slyšících Andersenů. Stál před nimi nelehký
úkol: dopadnout nebezpečné zločince, kteří z knihovny z Federace ukradli cenné knihy
o velké hrozbě z vesmíru.

Zahradní slavnost
Ve středu 23. června 2010 uspořádala Bilingvální mateřská škola Pipan a Federace rodičů
a přátel sluchově postižených, o.s. Zahradní slavnost na motivy pohádky Zlatovláska.
Program moderovaný Jaroslavem Duškem zahájily děti z BMŠ Pipan svým divadelním
a hudebním představením. Do znakového jazyka vše tlumočila Naďa Dingová. Následovala
dramatizace pohádkového příběhu o princezně Zlatovlásce prokládaná písněmi z filmové
verze pohádky. Písně tlumočené Andreou Kalců a Veronikou Chladovou do znakového
jazyka velmi zaujaly i slyšící diváky. K vidění zde byl také sokolník s několika dravými
ptáky, které si mohly odvážné děti pohladit nebo podržet na rukavici.
Po úvodním programu se už mohly děti rozběhnout po stopách kuchaře Jiříka, který podle
pohádky dostal za úkol přivézt svému krutému králi princeznu Zlatovlásku za manželku.
Zahrada Federace se na několik hodin proměnila v pohádkovou říši, kde děti plnily podobné
úkoly, jaké musel i Jiřík na své cestě za Zlatovláskou zdolat. Poznávaly hmatem různé
předměty v babiččině košíku, pekly nad ohněm hada, učily se rozumět zvířecí řeči. Nebo se
také proplétaly pavučinou hrozivého pavouka, zachraňovaly zlatou rybku uvízlou
v rybářských sítích, pomáhaly z vody vylovit ztracený prsten Zlatovlásky, hledaly rozsypané
perly z princeznina náhrdelníku a mezi ostatními zahalenými princeznami vybíraly tu pravou
Zlatovlásku pro krále. Nakonec musely po lanové lávce dojít pro jablko, které Zlatovlásce
předaly. Po splnění všech úkolů si mohly dojít pro zaslouženou odměnu.
V rolích pohádkových postav na jednotlivých stanovištích se dětem představili zaměstnanci
Federace a několik dobrovolníků.

Stodůlecký Jarmark „Škola hrou“
Dalším tématem našeho tradičního Jarmarku, který se konal ve středu 15. září 2010, bylo
téma „škola hrou“. Snažili jsme se pro mnohé děti nepříliš oblíbené téma škola pojmout co
nejvíc atraktivně a hlavně, hravě! Děti postupně procházely deset stanovišť – deset školních
předmětů (matematika, zeměpis, vlastivěda, znakový jazyk, fyzika, výtvarná výchova,
dramatická výchova, dějepis, přírodopis, tělocvik). Pokud se děti osvědčily ve všech školních
předmětech a získaly do své žákovské knížky všechna potřebná razítka, mohly si vybrat
dáreček. Tentokrát se nám podařilo od sponzorů získat krásné dárky: hry a hlavolamy, školní
potřeby i knížky – děti z nich měly opravdu velkou radost.

Mikulášské trhy
1. prosince 2010 zavítal do budovy Federace rodičů a přátel sluchově postižených ve
Stodůlkách jako každý rok Mikuláš s andělem a čertem, aby všem hodným dětem rozdali
dárky, ovoce a sladkosti. Děti opět dokázaly, že jsou nejen hodné, ale i šikovné. Na šesti
stanovištích si mohly vyrobit různé vánoční ozdoby, přáníčka a malé dárky, které potom
Mikulášovi ukázaly. Pro děti i rodiče byly připraveny i bohaté Mikulášské trhy, kde si všichni
mohli pořídit nějaké pěkné dárky z keramiky, či sladké perníčky.

Publikační činnost v roce 2010
Vydávání časopisu Info-Zpravodaj v roce 2010
Prostřednictvím časopisu Info-Zpravodaj realizuje naše organizace Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, o.s. (FRPSP) již osmnáctým rokem vzdělávací a osvětovou činnost.
Jde o časopis jedinečný, a to ze dvou důvodů. Jeho hlavními čtenáři jsou rodiče dětí s různým
typem sluchového postižení a dětí s kombinovaným postižením a lidé, kteří přijdou s takto
postiženými dětmi do styku při výkonu svého povolání (učitelé, pracovníci Speciálně
pedagogických center, studenti oborů týkajících se sluchového postižení, aj.). Jedinečný je
také svým obsahem (viz dále). 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 FRPSP 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 populárně-vědeckou
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, jazykověda, ...). Přináší rozhovory s rodiči dětí s různým typem
sluchového a kombinovaného postižení, s neslyšícími i nedoslýchavými lidmi, s odborníky
v oblasti kompenzace sluchové vady, populárně vědné články na aktuální témata, recenze na
nově vyšlé tituly, týkající se sluchového postižení, které vyšly v České republice, i zajímavosti
a užitečné poznatky ze zahraničí. Hlavním zdrojem informací pro časopis je specializovaná
knihovna Informačního centra o hluchotě FRPSP.
Témata čtyř čísel časopisu Info-Zpravodaj Magazín v roce 2010 (výběr):
1. číslo (monotematické číslo)
Hlavní téma:
Život N/neslyšících a nedoslýchavých lidí:
• Zaměstnání lidí se sluchovým postižením
• Partneři neslyšících lidí
• Kultura Neslyšících
• Zkušenosti neslyšících a nedoslýchavých lidí – soužití s majoritní slyšící společností
• Zkušenosti neslyšících a nedoslýchavých lidí - vzdělávání
2. číslo
Hlavní téma:
Mezigenerační vztahy v rodinách (slyšící prarodiče – neslyšící děti – slyšící/neslyšící
vnoučata)
Další témata:
• Budování češtiny u malých neslyšících dětí
• Plánování a hodnocení rozvoje neslyšících dětí s kochleárním implantátem
• Slyšící děti neslyšících rodičů
• Postoje rodičů ke sluchové vadě jejich dítěte

3. číslo
Hlavní téma:
Vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých:
• Osobní zkušenosti se studiem na škole pro sluchově postižené vs. v integraci v běžné
škole
• Maturita bez handicapu
Další témata:
• Hodnocení rozumových schopností u dětí se sluchovým postižením
• Děti se sluchovým postižením a specifické poruchy učení
• Profesionální tlumočník znakového jazyka u porodu
4. číslo
Hlavní téma:
Život nedoslýchavých:
• Integrace nedoslýchavých dětí do běžné školy
• Osobní zkušenosti nedoslýchavého člověka: vzdělávání, zaměstnání
• Partneři nedoslýchavých lidí
• Zaměstnání nedoslýchavých lidí
Další témata:
• Genetické příčiny percepčních sluchových vad
• Novinky na poli kochleárních implantátů
• Využití moderních technologií ve vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých
• Hodnocení ztráty sluchu

Další aktivity v objektu Stodůlky
Keramická dílna
Keramická dílna byla vybudována z nevyužité kuchyně. V roce 2010 navštěvovalo pod
odborným vedením lektorů kroužky cca 180 dětí i dospělých. Nově nabídnutým programem
byla keramika 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.
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.
Centrum zprostředkování tlumočnických služeb.
KOMPONE – prodejna kompenzačních a komunikačních pomůcek pro SP. Pražská pobočka
brněnské firmy.
Poradna životního stylu.
Federace je zřizovatelem Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené, s.r.o.

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.
Hábova 1571, 155 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 roce 2010 měla škola zcela naplněnou kapacitu, žáky školy byly děti se sluchovým
postižením, s kombinovaným postižením, s vadami řeči. V průběhu roku byl realizován
Školní vzdělávací program, upraveny třídní vzdělávací programy i rozpracována portfolia
pedagogů. Celý program je zaměřen na rozvoj komunikace a sociálních dovedností dětí.
V programu jsou pravidelně zařazena logopedická cvičení, návštěvy divadel, výstav, solné
jeskyně. Informace o činnosti jsou uvedeny na stránkách www.pipan.cz. V průběhu školního
roku prošla škola kontrolní činností České školní inspekce a veškerá činnost byla pozitivně
hodnocena.
Generální sponzorem Bilingvální mateřské školy je PPF, a.s.

Poděkování
Činnost Federace by nebyla možná bez dotací ze státního rozpočtu. V roce 2010 jsme získali
dotace na jednotlivé projekty od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
zdravotnictví, Ministersva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Prahy 13,
Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje.
Poskytnutí dotací je vázáno podmínkou finanční spoluúčasti občanského 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. Vaši pomoc oceňujeme a velmi si jí
vážíme.

Dary v roce 2010
Nadace
Moravskoslezský kraj
OKD
Charta 77
Prolomené ticho
Zdraví pro Moravu
ČSOB
Dobré místo pro život
Podniky a soukromníci
Roman Hlaváč
DAXO s.r.o.
SYNOT TIP a.s.
NUMIBAR cz. Sro
Martina Péčová
Prague Airport Trans
Pavel Ladra
Heger Miroslav
Fragment
Berndsen Petra
Edhouse
Dabis
SEVT
SPARK Interpreting
Portál
Sedláková Jana
Iveta Pavlovičová
Michaela Reiterová
Jitka Motejzíková
Martin Kubálek
ostatní drobní dárci

200000
75000
49860
22000
20160
30000
20000

33000
30000
25000
20000
17000
15000
12627
8000
5635
5000
5000
5000
4572
4000
5676
2500
2113
2000
1077
1000
7710

Finanční zpráva
Výnosy FRPSP 2006 – 2010:
Ministerstvo
zdravotnictví
MPSV
Ministerstvo kultury
MHMP
VÚA
Olomouc, kraj
Moravskoslezský kraj
Kraje
ESF
OPLZ
OPPA
Praha 13
Nadace
Sponzorské dary
Prodej majetku
Vlastní výkony
Celkem

2006

2007

2008

2009

2010

2 404 000
861 000
0
739 000

2 700 000
5 931 000
150 000
527 000

1 404 000
4 282 000
0
463 000

1 268 000
4 235 312
0
300 000

250 000
0
120 000
2 712 000

30 000
158 000
8 000
0

127 000
0
0
0

120 000
435 000
0
719 430

25 000
109 000
487 000

64 000
191 000
112 000

1 447 000

1 592 000

35 000
75 000
189 000
2 655 000
1 650 000

40 000
170 000
317 541
0
1 575 391

820 000
5 585 745
40 000
344 200
410 000
1 290 000
382 500
120 000
266 125
147 966
163 580
55 000
403 381
207 983
0
1 542 283

9 154 000

11 463 000

10 880 000

9 180 674

11 778 763

KONTAKTY
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO: 004 998 11
tel.: 235 517 313, 603 710 748
fax: 235 517 691
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
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel.: 251 510 744
fax: 235 517 808
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
Středisko rané péče 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
tel.: 257 326 015
fax: 235 517 808
e-mail: bms.pipan@seznam.cz
www.pipan.cz
bank.spojení: Komerční banka, Praha 1, účet č.:19-54 56 15 0237/0100

Vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Praha, červen 2011

Příloha 1:

Přehled tématických celků aktivačního programu pro rodiče s dětmi v roce 2010
(PROGRAM PRO RODIČE)
13. 1. „Kavárna“: paní Ivanka Machová – zkušenosti nejen s výchovou a tipy, jak
pracovat s dětmi (paní Machová má neslyšícího syna a neslyšícího vnuka s KI, pracovala
mj. ve škole pro sluchově postižené)
20. 1. Přednáška: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová – Znakování s miminky (Mgr.
Šustová pracovala jako poradkyně rané péče Tamtam, v současnosti je na mateřské dovolené.
Znakování s miminky je způsobem jak rozvíjet komunikaci s dítětem raného věku, které ještě
nemluví, více informací na www.znakovanismiminky.cz)
27. 1.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

3. 2.
Přednáška: PhDr. Iva Jungwirthová – „Nechce papat?“ (PhDr. Jungwirthová
pracuje jako psycholožka a poradkyně rané péče ve FRPSP)
10. 2.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

17. 2. Přednáška: Bc. Lucie Gregorová – Pohyb hrou (Bc. Gregorová pracuje ve
FRPSP jako fyzioterapeutka. Přednáška je zaměřena na rehabilitaci dětí.)
24. 2.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

3. 3.
„Kavárna“: paní Věra Macháčková – rozvíjení výtvarných dovedností
a tvořivosti u dětí, vlastní životní zážitky… (paní Macháčková je neslyšící výtvarnice
a bývalá úspěšná sportovkyně, dlouhá léta vedla výtvarný kroužek pro děti se sluchovým
postižením a pořádala pro ně letní tábory, v současnosti spolupracuje s několika školami
s integrovanými SP žáky a vyučuje znakový jazyk)
10. 3.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

17. 3.

„Kavárna“: volná beseda rodičů

24. 3.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

31. 3.

Velikonoční setkání

7. 4.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

14. 4. „Kavárna“: Jak žijí neslyšící dvojčata a jejich rodiče (Paní Trávníčková je
maminka neslyšících dvojčat - středoškolaček, paní Gaitzschová je také maminka dvojčat –
synů – jeden je slyšící, druhý má KI a je integrovaný do běžné ZŠ, dvojčata Tučkovi –
nedoslýchavá dvojčata neslyšících rodičů)
28. 4.

Přednáška: Doc. Věra Pokorná – rozvíjení početních dovedností u dětí

5. 5.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

19. 5.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

26. 5. Přednáška: Bc. Karel Redlich a Veronika Myslivcová (o.s. CODA) – Jak se moje
neslyšící dítě jednou vyrovná s rolí rodiče?
2. 6.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

9. 6.

Přednáška: Mgr. Lada Chaloupková – Videotrénink interakcí

16. 6.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

23. 6.

ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma „Zlatovláska“

30. 6.

Poslední setkání před prázdninami – „Kavárna“ – beseda rodičů

8. 9.

První setkání po prázdninách – „Kavárna“ – beseda rodičů

15. 9.

STODŮLECKÝ JARMARK na téma „Škola hrou“

22. 9.

Z důvodu opravy elektrického vedení přednáška zrušena – „Kavárna“

29. 9.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

6. 10.

Přednáška: PhDr. Iva Jungwirthová – Výchova dětí v období vzdoru

13. 10. Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou
20. 10. Přednáška: Bc. Lucie Gregorová – Prostorová orientace pro děti se zrakovým
a kombinovaným postižením
27. 10. Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou
3. 11. Beseda: Mgr. Kristina Kratochvílová – Výchova dítěte se sluchovým postižením
(na co dbát, na co si dát pozor…)
10. 11. Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou
24. 11. Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou
1. 12.

MIKULÁŠSKÉ TRHY VE STODŮLKÁCH

8. 12.

Arteterapie s Mgr. Renatou Čerňanskou

15. 12. Vánoční setkání
(PROGRAM PRO DĚTI)
6. 1.
Říkanka: O sněhulákovi; pohyb: „stavba sněhuláka“ (protahování, pantomima),
„koulovačka“ (papírové koule); výtvarná činnost: sněhuláček z polystyrenových koulí
13. 1. Pohádka: Jak se medvídek stěhoval (malované čtení), pohyb: „stěhování medvídkova
nábytku“ (pěnové kostky z obruče do velkého kruhu); výtvarná činnost: výroba rámečku
s fotkou
20. 1. Říkanka: O sněhulákovi; pohyb: „stavba sněhuláka“ (protahování, pantomima),
„koulovačka“ (papírové koule); výtvarná činnost: malování vodovkami
27. 1. Pohádka: Stavebnice; pohyb: stavba věže z kostek (protahování); výtvarná činnost:
„papírová stavebnice“ (lepení čtverců, obdélníků a trojúhelníků na papír A3)
3. 2.
Pohádka: O třech prasátkách; pohyb: foukání polystyrenových koulí po dráze;
výtvarná činnost: „domečky prasátek“ (lepení slámy, nanukových tyčinek a papírových
„cihliček“ do předkreslených domečků)
10. 2. Pohádka: Zlatuška a tři medvědi; pohyb: „hraní v lese“ (překážková dráha); výtvarná
činnost: lepení obrázků předmětů na papír podle velikosti: velký – menší (prostřední) –
nejmenší (malý), vybarvování voskovkami a pastelkami
17. 2.

Karneval: přehlídka masek, soutěže, volná hra

24. 2. Pohádka: Čím jsou zvířátka užitečná; pohyb: hledání částí obrázků v herně –
skládání puzzle (obrázky zvířátek rozstříhané na velké díly a rozházené po herně); výtvarná
činnost: obtiskávání rukou na velký papír (dětské prstové barvy) – společná práce

3. 3.
Pohádka: O kohoutovi a barvičkách; pohyb: chůze / běh v rytmu bubnu, hledání
předmětu určité barvy v místnosti; výtvarná činnost: kohout – vybarvování vodovkami
10. 3. Pohádka: Jak si zvířátka postavila loďku; výtvarná činnost: výroba loďky (víčko od
přesnídávky, modelína, špejle a papírová vlajka); pohyb: pouštění lodiček, v
olná hra (tunel, balonkoviště,...)
17. 3. Povídání o barvách (rozlišování a pojmenování); pohyb: hledání lístečků stejné
barvy po celé herně; výtv. činnost: „papírová stavebnice“ (lepení obrazců dle barevné
předlohy)
24. 3. Povídání o jaru a Velikonocích, mláďátka; pohyb: překážková dráha zaměřená na
rovnováhu a soustředěný pohyb; výtv. činnost: volná kresba na papír nebo na tabuli
31. 3. Velikonoční setkání: Děti si na šesti stanovištích mohly vyrobit různé jarní
a velikonoční dekorace z papíru (lepení, stříhání, dokreslování, vybarvování,...) nebo obarvit
vajíčko a nakonec si u velikonočního zajíčka doskákat pro sladkou odměnu.
7. 4.
Povídání: Čím jsou zvířátka užitečná (malované čtení); pohyb: hledání dílů obrázků
v herně, volná hra; skládání velkých puzzle – obrázky zvířat
14. 4. Povídání: jména ostatních dětí a dospělých podle fotografií, pojmenování barev
a zvířat; pohyb: volná hra (gymnastický míč, balonkoviště, dřevěné didaktické hračky,
míče,...); výtv. činnost: výroba kolotoče s motýlky (závěs nad postýlku, nad stůl, nebo na
lustr)
28. 4. Povídání o čarodějnicích; pohyb: Tanec čarodějnic – proměňování v různá zvířata;
výtv. činnost: výroba čarodějnického klobouku
5. 5.
Pohádka: Krtek a potopa; pohyb: období dešťů; výtv. činnost: vybarvování obrázku
voskovkami, přetření vodovkami
19. 5. Volná hra, napodobivá hra; pohyb: říkanka s pohybem „Brouk“; výtv. činnost:
kresba křídou na tabuli
26. 5. Pohádka: O ztracené housence; pohyb: sledování letu motýla (ruce rodiče), létání
motýlků z květu na květ; výtv. činnost: barevní motýlci (přetření vodou a vpíjení barev),
veselé housenky (skládání proužků papíru, lepení)
2. 6.
Pohádka: O ztracené housence, říkanka: Princeznička na bále poztrácela korále;
pohyb: pohybová hra - létání motýlků z květu na květ, sbírání a třídění barevných korálků;
výtv. činnost: barevní motýlci (přetření vodou a vpíjení barev, tiskání barviček).
Říkanka s pohybem: Vyspala se kočička; výtv. činnost: výroba masky kočičky
9. 6.
(vybarvování, vystřihování, lepení).
16. 6. Pohádka: Krtek a kalhotky; pohyb: hrajeme si na Krtečka podle pohádky; výtv.
činnost: barevná foukaná trička (zdobíme trička foukacími fixy).
23. 6.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

30. 6.

Volná hra; výtv. činnost: barevná foukaná trička (zdobíme trička foukacími fixy).

8. 9.

volný program

15. 9.

STODŮLECKÝ JARMARK „Škola hrou“

22. 9. Říkanka s pohybem: „Jak to je“ (cvičení s obručí); výtvarná činnost: tiskání
korkovou zátkou a prstovými barvami – zdobení vagonků.

29. 9. Říkanka s pohybem: „Dešťová“ (cvičení s míčem); výtvarná činnost: dešťový mrak
(trhání a lepení barevného papíru).
6. 10. Pohádka: Ovečka s černou skvrnou; pohyb: říkanka s pohybem „Zelí a ovce“;
výtvarná činnost: ovečka (lepení vlny podle předlohy).
13. 10. Povídání o podzimu – dozrávání ovoce; pohyb: protahování – česání ovoce; výtvarná
činnost: ovocný strom (výrova plastické papírové dekorace z ruličky od toal. papíru,
barevného kartonu a krepového papíru).
20. 10. Pohádka: Papírový drak; pohyb: fouká vítr a dráčci „létají“ po herně, musí kličkovat
mezi stromy, dávat pozor, aby se nezamotali, když vítr přestane foukat, sednou si na zem;
výtvarná činnost: papírový dráček – zápich do květináče.
27. 10. Říkanka: Byl jeden domeček (o jablíčkách); pohyb: volná hra; výtvarná činnost:
kreslení pastelkami.
3. 11. Říkanka: Byl jeden domeček (o jablíčkách); pohyb: trháme jablíčka (maminka drží
jablko ve výšce a dítě se pro něj natahuje, pak ho donese do misky); výtvarná činnost:
„jablečný kompot“ (tiskání jablkem do „zavařovací sklenice“ z papíru).
10. 11. Pohádka: Jak se medvěd stěhoval (malované čtení); pohyb: protahování s medvědem
(s plyšákem); obrázek v rámečku – šípkový keř (rozfoukávání barvy brčkem).
24. 11. Pohádka: O kohoutovi a barvičkách; pohyb: na zvukový signál hledání určité barvy
v místnosti; výtvarná činnost: kohout z papíru – barevné puzzle.
1. 12.

MIKULÁŠSKÉ TRHY VE STODŮLKÁCH

8. 12. Pohádka: Krtek a Vánoce (dvd); pohyb: třídění barevných ozdob („Všechny barevné
ozdoby se nám pomíchaly a teď je potřeba je rychle roztřídit podle barev.“); výtvarná činnost:
„vánoční stromeček“ (3D dekorace z ruličky od toaletního papíru a ozdobného kartonu).
15. 12. Vánoční setkání: Pohádka: Krtek – Veselé Vánoce (veršovaná pohádka); pohyb:
říkanka s pohybem „Vločky“ (cvičení s padákem); VV: zdobení svíčky voskovkami.

Příloha 2:

Aktivity v Klubu rodičů v roce 2010
5.1.2010: 8:30 - 12:00 hod. beseda.
7.1..2010: 14:00 - 16:00 hod. Keramický koružek.
12.1.2010: 8:30-12:00 hod. beseda.
14.1.2010: 14:00 - 16:00 hod. Keramický koružek.
19.1.2010: 8:30 - 12:00 hod. beseda - téma "motorický (tělesný) vývoj dítěte" .
21.1.2010: Keramický koružek.
26.1.2010: 9:30 - 12:00 je program určen pro maminky s miminky, bude přednáška o cvičení
s kojenci a s batolaty.
2.2.2010: 8.30-12:00 hod. beseda.
9.2.2010:8:30 - 12:00 hod. Přednáška "Cestování v Asii". Vystupuje neslyšící studentka
Barbora Peřinová, která bude vyprávět své zážitky z cestování.
16.2.2010: 8:30 - 12:00 hod. "Karneval".
23.2.2010: 8:30 - 12:00 hod. Přednáška "Dětská nemoc a léčba". Začíná to v 9:30. Přednáší
dr. Helena Budošová.
9.3.2010: 8:30 - 12:00hod. Přednáška - pokračování "Cestování v Asii" II.část. Vystupuje
neslyšící studentka Barbora Peřinová, která bude vyprávět své zážitky z cestování.
23.3.2010: 8:30-12:00 hod. Výtvarná činnost - velikonoční motivy.
30.3.2010: 8:30-12:00 hod.Velikonoční beseda.
20.4.2010: 8:30-12:00 hod. Přednáška "První nemléčná strava".Vystupuje dr.Helena
Budošová (Slavíková). Tlumočení je zajištěno. Přednáška začíná v 10 hod.
4.5.2010: 8:30-12:00 hod.Beseda.
18.5.2010: 8:30-12:00 Beseda.
25.5.2010: 8:30-12:00hod.Beseda.
1.6.2010 8:30-12:00 hod. Přednáška "Cestování v USA" . Neslyšící slečny Kristina
Kratochvílová a Lenka Richterová budou vyprávět své zážitky z cestování. Začíná v 9 hod.
15.6.2010: :30-12:00 hod Přednáška "Proč miminko pláče".Přednáší psycholožka Iva
Jungwirthová. Začíná v 10hod.Tlumočení zajištěno.
29.6.2010: 8:30 - 12:00hod. Rozloučení
7.9. 2010 : 9-12 hod -Vítání v klubu
14.9. 2010: 9 -12 hod Přednáška "Cestování v Mexiku", vypráví slečna Barbora Peřinová
21.9. 2010 od 9 hod. beseda - téma "Pojištění auta"
12.10.2010 v 9 hod. Přednáška: Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, přednáší
Mgr.Milena Najmanová
19.10. 2010 dva programy:
19.10. dopoledne v 9hod Přednáška: Halloween, přednáší Američan Tim Curry s ČZJ.
19.10. odpoledne!! v 16:30 hod - diskuse "CODA - Rodiče neslyšící a jejich děti slyšící"
zúčastnějí se zkušení dospělí slyšící, kteří budou vyprávět zážitky.
16.11.2010 v 9 hod- Hry s dětmi a maminkami
23.11.2010 v 9 hod přednáší Ing. Martin Novák o mezinárodních organizacích pro mládež.
7.12.2010 v 9 hod Pohádka v ZJ, překládá Pavlína Spilková
14.12.2010 v 9 hod Vánoční besídka

