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Úvodem
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. 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.
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 2016
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, z. 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 průběhu roku 2016 jsme vyvíjeli především
aktivity směřující k upevnění již navázaných
vztahů a spolupráce. Snažíme se aktivně podílet
na aktivitách FEPEDA, uvažuje se o možnosti
hostit zasedání FEPEDA v Praze. Nadále jsme
v kontaktu s představitelkou mezinárodní
organizace Global Foundation For Children With
Hearing Loss.
2016 začala FEPEDA připravovat
vydávání pravidelného newsletteru, ve kterém
mohou
jednotlivé
členské
organizace
prezentovat svoje aktivity a novinky.

V roce

V únoru proběhlo zasedání výboru FEPEDA,
zasedání řídící komise pak v dubnu a v říjnu.
V říjnu se ve Vilniusu sešlo také Valné
shromáždění, mezi hlavní body jednání patřila
volba nových členů řídící komise a zpětná vazba z mezinárodní konference o rané péči
pro děti se sluchovým postižením
Tato konference se konala ve dnech
15. – 17.června 2016 již potřetí
v rakouském Bad Ischlu Hlavní téma
„Pro každé dítě a rodinu“ bylo
prezentováno
v mnoha zajímavých
příspěvcích
přednáškách,
panelových diskuzích a workshopech,
které
předkládaly
výsledky
současných i nedávných výzkumů,
dobrou praxi a perspektivy na poli
rané péče v celosvětovém kontextu.

Konference se zúčastnilo více než 400 lidí z celého světa z řad rodičů, učitelů,
dospělých
neslyšících,
lékařských,
vědeckých
a
sociálních
pracovníků,

profesionálů doprovázejících rodinu, zástupci rodičů aj. FEPEDU zastupovala generální
tajemnice Sari Paloposki, která se též zúčastnila panelové diskuze.
Za naši organizaci se konference
aktivně zúčastnila maminka sluchově
postiženého syna a zároveň odborná
pracovnice rané péče Ph.Dr. Ing. Iva
Jungwirthová,
která
se
aktivně
účastnila
posterového
setkání
s posterem nazvaným Jak pomáhá
raná péče v ČR rodičům malých
dětí s vadou sluchu při jejich
rozhodování. . Současně vedla jednu
sekci přednášek zaměřených na
diagnostiku vývoje malých dětí
s vadou sluchu. Dr. Jungwirthová
průběžně spolupracuje s přípravným výborem příští konference v Bad Ischlu, která se
bude konat v roce 2018.

.

Informační centrum o hluchotě
V roce 2016 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/csCZ/knihovna.html. Knihovna je registrována na
Ministerstvu kultury ČR pod číslem 6490/2013.
V roce 2016 bylo v knihovně registrováno:
 161 čtenářů z celé České republiky, nových čtenářů bylo zaregistrováno 55
 539 osobních návštěv jednotlivých klientů. (Mimo registrované klienty Centrum
navštěvují i klienti neregistrovaní.)
 Výpůjční a informační služba spolu s prodejem knih zaznamenaly celkem 915
kontaktů.
Uskutečněno bylo:
 2709 výpůjček (840 fyzických výpůjček, 1103 prolongací, prezenčně bylo ke
studiu v knihovně zapůjčeno 766 titulů. Zaznamenáno bylo 1021 přístupů čtenářů do
jejich čtenářských kont,- on-line katalog zaregistroval celkem 19399 návštěv).
V roce 2016 jsme mohli díky získaným dotacím výrazně obohatit i náš knihovní fond.
Zakoupili jsme mnoho zajímavých titulů české i zahraniční produkce - knihy zaměřené na
logopedii a rozvoj řeči, školní zralost a připravenost, práci se žáky se sluchovým
postižením, dále tituly z oblasti foniatrie, otoneurologie, života a kultury neslyšících,
tlumočení do znakového jazyky či gramatiky znakového jazyka. Nakoupeny byly také
knihy věnující se problematice alternativní komunikace, autismu, integrace, možnostem
posílení rodiny i mnoha dalším tématům z oblasti pedagogiky, psychologie i sociologie.

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 2016 bylo celkem prodáno 659
knih, CD a DVD. Tituly jsou nabízeny na webové stránce http://www.infocentrumsluch.cz/cs-CZ/prodej-knih.htm
c/ Vzdělávací a informační služby – účast na vydávání publikací a časopisů s tématikou
života 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 využity
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 dvou
tradičních akcí, které jsou určeny především
sluchově postiženým dětem, účastní se jich
ale i jejich slyšící sourozenci (Noc
s Andersenem) a jejich rodiče (Zahradní
slavnost). Obě tyto akce s bohatým
programem byly tlumočeny do znakového
jazyka.

Během celého roku zajišťovalo Informační centrum také tlumočení do českého znakového
jazyka pro neslyšící návštěvníky nerůznějších
kulturních a vzdělávacích akcí (děti i dospělé).
Jednalo se o tlumočení pohádek v divadle
Umělecká scéna Říše loutek, představení
v divadlech Kampa (Škola malého stromu)
a Lávka (Čtyři dohody, Pátá dohoda), Divadlo
Na Jezerce (Manželské vraždění) aj. Některá
tlumočená
divadelní
představení
mohli
shlédnout nejen zájemci v Praze, ale také
v Pardubicích a Hradci Králové.
Největší část tlumočených kulturních aktivit
proběhla ve spolupráci s muzei – Muzeum hl.m. Praha, Národní muzeum, Muzeum
Kampa a další. Tlumočeny byly komentované prohlídky, interaktivní programy,
divadelní a multikulturní dílny, výstavy s nerůznější tématikou („Praha za doby Karla
IV“, „Ztracený masopust“, „Škola mladých archeologů“, „Hedvábná stezka“, “Holocaust
v dokumentech“...).

Tradičně se velkému zájmu těšil již 8.
ročník akce „Pražská muzejní noc i pro
neslyšící“ s účastí 64 lidí v šesti vybraných
muzeích.
Pro svou názornost a nápaditost byl
vyhledáván vzdělávací program pro žáky
3. – 9. třídy ZŠ“, který je seznamuje se
životem lidí se sluchovým postižením,
specifiky jejich komunikace, kulturou.
Program probíhal v Muzeu hlavního
města Prahy.
V roce 2016 jsme se také poprvé
zúčastnili celodenního mezinárodního
bejbypankového festivalu Kefír na zámku
Kačina a tlumočili zde nejen zahájení
programu,
předčítané
pohádky
pro
nejmenší či pohádku slovenského divadla,
ale i jednu z písní z koncertu skupiny
Kašpárek v rohlíku“.
V rámci Festivalu Týden komunikace
osob se sluchovým postižením v Praze
jsme zajišťovali umělecké tlumočení celé
hudební části Koncertu pro uši.
V průběhu roku 2016 jsme zrealizovali 57
tlumočených akcí, zúčastnilo se jich 1476
zájemců.

e/ Tvorba pomůcek pro výuku znakového jazyka
V roce 2016 jsme získali grant od společnosti T-mobile Czech Republic na vývoj pomůcky
pro výuku znakového jazyka, která bude mít formu mobilní aplikace pro chytrá zařízení.
Půjde o učení hrou - aplikace bude mít podobu pexesa. Pexeso bude obsahovat výrazy
z oblastí, ve kterých se děti pohybují - domácnost, zahrada, škola atd. Děti budou
k obrázkům přiřazovat správné výrazy ve znakovém jazyce, které budou natočeny ve
videosekvencích. Projekt je inovativní, protože aplikace zaměřené na děti se sluchovým
postižením v současné době v ČR chybí.

Spolupráce s dalšími organizacemi a zařízeními:
Pro budování informační základny našeho Centra a naplňování jeho cílů úzce
spolupracujeme především s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., dále s Ústavem
českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s pražskými
divadly, muzei aj.

Finanční zajištění služeb

Největší podíl na financování Centra tvořily v roce 2016 finance
získané v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR.

Poskytování služeb bylo možné zajistit také díky dotaci Magistrátu hl.
města Prahy

a daru Městské části Praha 13.

Za finanční dar děkujeme také firmě GoodData s.r.o., jednotlivým dárcům knih pro naši
knihovnu se specializovaným fondem i nakladatelství Portál, které nás v podobě knižních
novinek podporuje již mnoho let.

Všem velice děkujeme za podporu.

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

17886

Knihy

45005

Služby

133510

Mzdové náklady

512061

Ostatní poplatky

210

Celkem

708672

Výnosy Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Dary od firem a soukromníků

25295

Tržby za služby

9725

Tržby za zboží

40260

Členské příspěvky

45535

Dotace VUA

390000

Magistrát hl. m. Prahy

150000

Městská část Praha 13

15000

Celkem

675815

Ztráta

32857

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

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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