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Vážení přátelé, 
 
 
 
ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům 
i klientům, kteří nás v roce 2015 podporovali, ať už finančně či morálně. 
Velmi si Vaší pomoci vážím, oceňuji Vaši podporu a věřím, že nám svou 
přízeň zachováte i v následujících letech. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Jana Fenclová 
předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvodem 
 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. bylo založeno 13. prosince 
2013 jako jedna ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, o. s. (druhou nástupnickou organizací je Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o. p. s.). U Městského soudu v Praze byl spolek zapsán k 1. 1. 2014  v oddíle L, vložka 
26523. V souladu s novým občanským zákoníkem byl rozhodnutím Městského soudu 
v Praze dne 30. 12. 2015 změněn název organizace na Informační centrum rodičů  
a přátel sluchově postižených, z. s. 

Svou činností navazuje na odkaz původní organizace a zachovává kontinuitu jejích služeb, 
zejména informačních a také sdružovacích, které jsou poskytovány  již od roku 1990, kdy 
organizace vznikla 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 z řad pedagogů, zdravotníků a sociálních 
pracovníků a další osoby ze  široké veřejnosti, kteří chtějí rodiče dětí se sluchovým 
postižením v jejích úsilí podpořit. 

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se 
sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb. 

 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. se snaží přispět k tomu, 
aby se mohly děti se sluchovým postižením co nejlépe uplatnit ve slyšící, společnosti. Toho 
chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů o specifických 
potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve většinové 
společnosti. 

  

Organizace usiluje zejména o: 

 rozšíření a zkvalitnění informačního servisu pro osoby se sluchovým postižením  
a jejich rodiny, 

 větší informovanost a vzdělávání široké a odborné veřejnosti o problémech osob se 
sluchovým postižením, zvláště pak sluchově postižených dětí a jejich rodičů, 

 uplatňování poznatků z jiných zemí v péči o osoby se sluchovým postižením, 

 spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi a institucemi pečujícími o osoby 
se sluchovým postižením, 

 setkávání a sdílení zkušeností rodičů s dětmi se sluchovým postižením. 

 

 K tomu účelu organizace poskytuje služby knihovny se specializovaným fondem, vydává 
periodické a neperiodické publikace a zprostředkovává jejich prodej. Poskytuje poradenské 
a informační služby, (spolu)organizuje setkání, přednášky, semináře a konference rodičů, 
odborníků atd. Zajišťuje také tlumočení kulturně osvětových a vzdělávacích akcí  
a programů do českého znakového jazyka pro neslyšící dětské i dospělé návštěvníky. 

Organizace zajišťuje také  zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, 
jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni. 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených je členem Evropské federace 
rodičů sluchově postižených dětí  (FEPEDA), Národní rady osob zdravotně postižených 
ČR, Středočeské krajské rady osob zdravotně postižených a Asociace organizací 
neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). 

 



Organizační struktura 

 

Nejvyšším orgánem Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. je 
Členská schůze, která se schází 1x ročně, volí členy Představenstva i Revizní komisi. 

Představenstvo je výkonným orgánem organizace. 

 

Ustavující Členská schůze proběhla dne 1. 1. 2014 a schválila následující složení 
jednotlivých orgánů: 

 

Představenstvo: 

  

Předseda 
Mgr. Jana Fenclová 

  

Členové  
Mgr. Jitka Motejzíková 

Iveta Zabdyrová 

  

Revizní komise 

Jana Hrmová, DiS. 

Mgr. Martina Péčová 

Mgr. Eva Sichrová 

  

Statutární zástupce organizace 

Mgr. Jana Fenclová  

 

 

 

 



Zpráva o činnosti a realizaci projektů v roce 2015 

Mezinárodní spolupráce - členství ve FEPEDě 

Původní organizace Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. (dále Federace) 
byla zakládajícím členem Evropské federace rodičů sluchově postižených dětí  
(FEPEDA), která je zastřešující organizací národních organizací rodin s dětmi se 
sluchovým postižením v Evropě. Tato organizace usiluje o vytvoření evropských 
standardů - například v oblasti titulkování televizních pořadů či rané péče. V těchto 
mezinárodních aktivitách Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 
nyní pokračuje jako jedna z nástupnických organizací Federace. Naši zástupci se 
zúčastňovali jednání Výboru FEPEDy i setkání, na nichž si evropské rodiny se sluchově 
postiženými dětmi vyměňovaly své zkušenosti. V roce 1995 jsme byli hostitelskou 
organizací tohoto celoevropského setkání rodin. 

 

V roce 2015 se uskutečnilo setkání FEPEDA, na kterém proběhly oslavy 25.výročí 
založení organizace, z finančních důvodů se jej bohužel zástupci naší organizace 
nemohli zúčastnit. Během roku probíhala průběžně emailová korespondence s Řídícím 
výborem FEPEDy, konzultovala se možnost konání jeho jednání v České republice 
v roce 2016, případně i konání celoevropského setkání rodin. 

Probíhala dále diskuze nad výsledky a závěry dotazníkového šetření  mapujícího úroveň 
péče o sluchově postižené děti v jednotlivých zemích. Internetového dotazníkového 
šetření se zúčastnily v roce 2013 rodiny celkem ze 17 zemí (10 ze západní, 7 z východní 
Evropy). Za Českou republiku se průzkumu zúčastnilo 64 rodin (což je 6. místo ze všech 
zúčastněných zemí).  Na prvním místě bylo Španělsko se 221  odpovídajícími rodinami, 
2. byla Francie s 215 rodinami. 

Rodiče byli v 60 otázkách (s mnoha podotázkami) dotazování například, zda dostali první 
informace a podporu již při diagnostikování sluchové vady, jaká je finanční podpora státu 
(příspěvky na sluchadla, kochleární implantáty, technické pomůcky, zajištění tlumočníků, 
účasti na kurzech znakového jazyka...). Otázky směřovaly také na vzdělávání sluchově 
postižených  dětí  - typ navštěvované školy; vybavení FM systémy; je úroveň vzdělání  
a možnosti dalšího vzdělávání stejná jako u slyšících; jaký je  hlavní komunikační jazyk 
dítěte; jak je podporována socializace (tlumočení pořadů, titulkování, ocenění 
neslyšících, možnosti profesního uplatnění...). 

Mezi významné zjištění šetření patří například to, že přes 17 % rodin mluví více než 
jedním jazykem. Sledovány jsou velké rozdíly mezi východní a západní Evropou  
v přístupu k oboustranné kochleární implantaci a způsobu financování kompenzačních 
pomůcek. Výstupem je, že FEPEDA by chtěla na šetření navázat dotazníkem, který bude 
více prohlubovat téma screeningu sluchových vad, neboť jeho kvalita je v jednotlivých 
zemích různá. 

Bylo dohodnuto, že původně plánované letní setkání rodin v roce 2015 bude posunuto  
z důvodu velké finanční náročnosti na rok 2016. Země, kde toto setkání proběhne, bude 
ještě upřesněna. 

 

 

 

 

 

 



Informační centrum o hluchotě 

V roce 2015 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. Centrum je jediné svého druhu a rozsahu v ČR, jeho působnost je 
celorepubliková. 

Mezi uživatele knihovny Informačního centra patří především lidé slyšící. Jde o rodiče, 
kterým se narodilo dítě s různým typem sluchového postižení a kteří nezbytně potřebují 
informace, aby mohli tuto obtížnou situaci zvládnout. Služby Centra a rozsáhlý fond 
knihovny však užívají i neslyšící rodiče, kteří zde hledají informace a materiály pro 
výchovu svých dětí. Služeb využívá též mnoho odborníků zejména z řad pedagogů, kteří 
se sluchově postiženými dospělými a dětmi pracují, a především slyšící i sluchově 
postižení studenti vysokých škol i širší veřejnost, která se o problematiku sluchového 
postižení zajímá. 

 

a/ Informační služby - knihovna se specializovaným fondem v oblasti sluchového postižení 

Součástí Informačního centra je unikátní knihovna se specializovaným fondem, která 
vyhledává, získává, zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje informační prameny  
o sluchovém postižení od českých i zahraničních vydavatelů. Knihovna funguje od roku 
1992, v současné době má ve svém fondu více než 4.400 svazků. Knihovní fond je 
přístupný on-line na internetu na adrese http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-
CZ/knihovna.html. Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod číslem 
6490/2013. 

 
V roce 2015 bylo v knihovně registrováno: 

 183  čtenářů z celé České republiky, nových čtenářů bylo zaregistrováno 45 
  623  osobních návštěv  jednotlivých klientů. (Mimo registrované klienty Centrum 

navštěvují i klienti neregistrovaní).  
 Výpůjční a informační služba spolu s prodejem knih zaznamenaly celkem 1013 

kontaktů. 
Uskutečněno bylo: 

 2831 výpůjček (1035 fyzických výpůjček, 937 prolongací, prezenčně bylo ke 
studiu v knihovně zapůjčeno 859 titulů. Zaznamenáno bylo 1185 přístupů čtenářů do 
jejich čtenářských kont,- on-line katalog zaregistroval celkem 16115 návštěv). 

 
 
b/ Informační služby – prodej populárně naučné literatury o tematice života lidí se 
sluchovým postižením 

Zavedenou a využívanou službou Centra je prodej populárně naučné literatury 
z různých oblastí týkajících se sluchového postižení (tituly vlastní produkce i produkce 
jiných institucí, které Centrum aktivně vyhledává). V roce 2015 bylo celkem prodáno 649 
 knih, CD a DVD. Tituly jsou nabízeny na webové stránce  http://www.infocentrum-
sluch.cz/cs-CZ/prodej-knih.htm 

 

 



c/ Vzdělávací služby – účast na vydávání publikací a časopisů s tématikou života lidí se 
sluchovým postižením 

V roce 2015 se Informační centrum podílelo ve 
spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. na vydání druhého dílu knihy Tiché 
rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa 
neslyšících, který přináší 19 rozhovorů s 
neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se 
výrazným způsobem prosadili v profesním životě v 
majoritní společnosti i ve společnosti lidí se 
sluchovým postižením. 

 

Nově získané poznatky o sluchovém postižení 
z domova i ze zahraničí byly využity i při tvorbě 
specializovaného časopisu Dětský sluch, v němž 
jsou primárně přinášeny informace o výchově  
a vzdělávání dětí se sluchovým a kombinovaným 
postižením, o novinkách v možnostech 
kompenzace sluchové vady aj.  Nové informace 
byly také zveřejňovány v elektronickém 
informačním bulletinu Info-Zpravodaj. Odběrateli 
časopisů jsou členové organizace (tedy převážně 

rodiče dětí se sluchovým a kombinovaným postižením), odborná veřejnost (školy pro 
sluchově postižené, speciálně pedagogická centra, pedagogičtí pracovníci, studenti) a 
další. Na přípravě časopisů jsme spolupracovali s Centrem pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 

 
 
d/ Kulturně osvětová a vzdělávací činnost - akce pro děti; zajištění tlumočení divadelních 
představení, muzejních prohlídek aj. 

Centrum se podílelo na přípravě tradičních akcí jako byla Zahradní slavnost a Noc 
s Andersenem, které jsou určeny především sluchově postiženým dětem, účastní se jich 
ale i jejich rodiče a slyšící sourozenci. 

 

 

Informační centrum 
zajišťovalo také tlumočení 
do českého znakového 
jazyka pro neslyšící 
návštěvníky nerůznějších 
kulturních a vzdělávacích 
akcí, a to jak pro dětské, 
tak i pro dospělé diváky. 
Jednalo se o tlumočení 
pohádek v divadle 
Umělecká scéna Říše 
loutek, představení 
v divadlech Kampa (Škola 
malého stromu) a Lávka 
(Čtyři dohody, Pátá 
dohoda). 
 



Největší část tlumočených kulturních aktivit proběhla ve spolupráci s muzei – Muzeum 
hl.m. Praha, Národní muzeum, Muzeum Kampa. 
 
 
Tlumočeny byly komentované prohlídky, interaktivní programy a multikulturní dílny, 
výstavy s  nerůznější tématikou (Archa Noemova, Jak se bude jmenovat, Smrt, Hroby 
Barbarů, Domovní znamení, Oděvy předků, Česká lidová kultura aj.).  

Celkem se jich zúčastnilo 409 
zájemců se sluchovým 
postižením. Vrcholem muzejní 
spolupráce byla Pražská 
muzejní  noc s účastí 73 lidí. 
Pěti různých tlumočených 
výstav v Národní galerii se 
zúčastnilo 78 zájemců. 
 
V průběhu roku se sedmkrát 
uskutečnila také multikulturní 
dílna s názvem Neslyšící pro 
slyšící, v níž byla slyšícím 
dětem z běžných škol 
interaktivní formou přiblížena 
komunita českých neslyšících, 
jejich kultura a jazyk.   
Zájemci z řad sluchově 

postižených dále navštívili Vládní salonek Hlavního nádraží, Zámek Troju, Muzeum 
pražské energetiky, Dům fotografie, Anežský klášter a Židovské muzeum. 

 
V rámci Mezinárodního dne neslyšících se konal také  tlumočený koncert folkové skupiny 
Traband a dále koncert k výročí činnosti naší organizace v kině Atlas s názvem  25 let pro 
neslyšící děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční zajištění služeb 

Největší podíl na financování Centra tvořily v letech před rozdělením organizace finance 
získané v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR. 

 Po rozdělení původní organizace Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. na 
dvě nástupnické bylo Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 
zapsáno na MV ke dni 13.12 2013, v okamžiku podávání žádostí na rok 2015 ještě 
nesplňovala organizace podmínku roční působnosti a nemohla tudíž žádost o grant na rok 
2015 podat. 

Poskytování služeb (provoz knihovny se specializovaným fondem, 
kulturně osvětová činnost) bylo možné zajistit díky dotaci  Magistrátu 
hl. města Prahy  

 

 
a daru Městské části Praha 13. 

 

 

Děkujeme. 

 
 
 
 
 
 
Plán na rok 2016 

Snahou pracovníků Centra bude v roce 2016 nejen zajištění potřebných finančních 
prostředků na provoz samotného Centra s knihovnou se specializovaným fondem 
(zajištění výpůjční služby, nákup nových knih do fondu), ale také na realizaci  stávajících  
i dalších plánovaných aktivit, zejména v oblasti kulturně-osvětové a vzdělávací, které se 
setkaly s velkou odezvou mezi sluchově postiženými – dětmi i dospělými. Neslyšící lidé 
měli možnost získat na všech proběhlých akcích plnohodnotné informace ve svém 
rodném jazyce, v případě tlumočených divadelních představení se jim otevřela cesta  
i k prožití kulturního zážitku, který by pro ně byl jinak díky komunikační bariéře 
nedostupný. Tyto služby se ukázaly také jako vhodná forma pro šíření informací mezi 
většinovou populaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finanční zpráva 
 
 
Náklady Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
 

Materiál   1 060 

Zboží  80 610 

Služby   20 541 

Energie  37 500 

Mzdové náklady 120 119 

Ostatní poplatky    40 910 

Celkem 300 740 

 
 
Výnosy Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  59 232 

Tržby za služby  23 927 

Příspěvky  57 221 

Magistrát hl. m. Prahy 150 000 

Městská část Praha 13  15 000 

Celkem 305 380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakty 
 
 
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
 
Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČO: 02445417 
DIČ: CZ02445417 
Tel.: 235 517 313, 774 045 230 
E-mail: info@infocentrum-sluch.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1; č.ú.: 107-6539510247/0100 
Internet: www.infocentrum-sluch.cz 
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Příloha k účetní závěrce 
podle § 18 písm. c) zákona č. 563/1191 Sb. 

 
 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 

Sídlo: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

IČ: 02445417 

Právní forma účetní jednotky: spolek 

Předmět činnosti. informační, vzdělávací a osvětové služby v oblasti sluchového 
postižení, zejména rodinám se sluchově postiženými dětmi 

Rozvahový den: 31. 12. 2015 

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti) 1. 1. 2014 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:  

Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva 

Iveta Zabdyrová, místopředseda 

Jitka Motejzíková, členka představenstva 

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl L, vložka 26523. 

Přepočtený počet zaměstnanců v účetním období 2014: 1,15 

Osobní náklady: 160 959 Kč 

Z toho mzdy: 120 119 Kč a odvody zdravotního a sociálního pojištění 40 840 Kč. 

Všechny odvody zdravotního a sociálního pojištění jsou řádně a v termínu odváděny  
a organizace nemá žádné závazky vůči státnímu rozpočtu po lhůtě splatnosti. 

Organizace má od sesterské organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p .s. 
půjčeno  25 000 Kč (půjčka byla poskytnuta k rozjezdu nového občanského sdružení po 
transformaci původní organizace Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.  
a rozdělení na dva subjekty). Většina původního závazku jíž byla splacena. 

 

Účetnictví organizace vychází ze Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky  
č. 504/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a účetními standardy pro účetní jednotky,  
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

Činnost společnosti je závislá na příjmu členských příspěvků, dotací ze státního 
rozpočtu a darů od různých organizací. Příjem dotací a darů je sledován na analytických 
účtech dle jednotlivých poskytovatelů. Celková výše přijatých dotací dosáhla v roce 2015 
165 000 Kč, darů od podniků a soukromníků 0 Kč,  členských příspěvků 57 221 Kč 



Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
IČ 02445417 

Veškeré prostředky z dotací byly použity k úhradě nákladů hlavní činnosti sloužící 
především pomoci rodinám se sluchově postiženými dětmi. Jednalo se zejména  
o aktivity spojené s úsilím o zvyšování úrovně vzdělávání, výchovy a profesní přípravy 
osob se sluchovým postižením, zvyšování informovanosti a vzdělávání odborné i laické 
veřejnosti o problematice sluchového postižení, umožnění setkávání a sdílení 
zkušeností rodičů s dětmi se sluchovými postižením aj. 

Organizace eviduje zvlášť náklady a výnosy spojené s hlavní nebo vedlejší činností. 
Předmětem daně z příjmů je pouze hospodářský výsledek z vedlejší činnosti, přičemž 
organizace využívá daňového zvýhodnění, které umožňuje zákon o dani z příjmů. 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tisíc Kč organizace 
nevlastní. 

Celková výše pohledávek z obchodního styku byla k 31. 12. 2015 ve výši  0 Kč. 
Organizace neeviduje pohledávky starší jak 5 let. 

Celková výše závazků z obchodního styku byla k 31. 12. 2015 ve výši  172 498,49 Kč.  

Organizace nemá závazky vůči organizaci sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k událostem, 
které by významně ovlivnily situaci společnosti. 

 

Společnost pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení a usiluje 
o naplnění podmínek a vytváření předpokladů pro co nejlepší uplatnění děti se 
sluchovým postižením ve společnosti. Napomáhá spolupráci mezi rodiči a profesionály, 
kteří se sluchově postiženými dětmi pracují. 

 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2015 

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): 

Lenka Kulhánková, ekonomka 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): 

Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva 


