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Úvodem 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení přátelé, 
 
 
ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům, kteří nás v roce 
2017 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Mgr.  Jana Fenclová 
                                                                            předsedkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historie 
 

 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. Tehdy 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 jejich úsilí podporovat.  

 

 

Poslání a cíle Spolku 
 

 Spolek hájí zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Pomáhá rodinám při překonávání 
následků sluchového postižení a usiluje o naplnění podmínek a vytváření předpokladů pro co nejlepší 
uplatnění dětí se sluchovým postižením ve společnosti. Napomáhá spolupráci mezi rodiči  
a profesionály, kteří se sluchově postiženými dětmi pracují. Spolek je fórem  pro výměnu názorů mezi 
rodiči a přáteli sluchově postižených a odborníky, pro zjišťování jejich potřeb a formulaci společných 
stanovisek. 
 

Spolek usiluje zejména o: 

- zvýšení úrovně vzdělávání a výchovy a profesní přípravy osob se sluchovým postižením, 
- 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 (FEPEDA - Evropská federace rodičů 

dětí se sluchovým postižením) a institucemi pečujícími o osoby se sluchovým postižením, 
- setkávání a sdílení zkušeností rodičů s dětmi se sluchovým postižením, a to i na 

mezinárodní úrovni.  
 

 Pro naplnění svých cílů spolupracuje Spolek úzce s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
jeho činnost doplňuje a navazuje na ni. Dále, pro budování informační základny a naplňování našich 
cílů, spolupracujeme s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, s pražskými divadly, muzei aj.   
 
 

http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/o-nas/federace-rodicu-a-pratel-sluchove-postizenych.html
http://www.detskysluch.cz/


 

Hlavní činnost  
 

K naplnění cílů členů spolek: 

- pořádá semináře, přednášky a konference směřující především ke zlepšení 
informovanosti široké a odborné veřejnosti o sluchovém postižení dětí, 

- vydává a distribuuje vzdělávací a osvětové periodické i neperiodické publikace, 
- provozuje knihovnu se specializovaným fondem zaměřeným na sluchové postižení, 
- organizuje vzdělávací a volnočasové aktivity pro sluchově postižené děti a mládež, 
- organizuje a realizuje vzdělávací osvětové programy týkající se sluchového postižení pro 

studenty na všech úrovních škol, 
- zajišťuje poradenské a konzultační činnosti, 
- zajišťuje spolupráci se zahraničím. 

 

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

  

 

 

http://www.fepeda.net/


 

Identifikační údaje spolku  

 
Adresa 
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
Hábova 1571/22 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
 
Tel.: 235 517 313, 774 045 230 
E-mail: info@infocentrum-sluch.cz 
 
Web: www.infocentrum-sluch.cz 
 
IČO: 02445417 
DIČ: CZ02445417 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, Praha 1 
č.ú.: 107-6539510247/0100  
 
 
 

Orgány spolku 

 

• Členská schůze - nejvyšší orgán  

• Představenstvo - výkonný orgán 

• Předseda - statutární orgán:  Mgr. Jana Fenclová 

      místopředsedkyně:    Iveta Zabdyrová  

      člen:             Mgr. Jitka Motejzíková 

• Kontrolní komise 

  předsedkyně:   Bc. Jana Hrmová 

  členka:      Mgr. Martina Péčová 

  členka:    Mgr. Eva Novosádová  

 

 

 

 

mailto:%20info@infocentrum-sluch.cz
http://www.infocentrum-sluch.cz/


 

Činnosti a projekty v roce 2017 

 

1. Informační centrum o hluchotě 

 V roce 2017 sloužilo Informační centrum o hluchotě (dále jen Informační centrum), stejně jako 
v předchozích letech, jako zdroj informací ze všech oblastí, týkajících se problematiky sluchového 
postižení (vzdělávání 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. Informační centrum je jediné svého druhu a rozsahu v ČR, jeho působnost je 
celorepubliková. 

 

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 4.200 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.  

 Mezi uživatele knihovny Informačního centra patří především lidé slyšící. Jedná se o rodiče, 
kterým se narodilo dítě s různým typem sluchového postižení a kteří nezbytně potřebují informace, 
aby mohli tuto obtížnou situaci zvládnout. Služby Informačního centra a rozsáhlý fond knihovny však 
užívají i neslyšící rodiče, kteří zde hledají informace a materiály pro výchovu svých dětí, se sluchovým 
postižením i slyšící. 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. 

  
V roce 2017 bylo v knihovně registrováno: 

• 141 čtenářů z celé České republiky, nově se jich zaregistrovalo 32 

•  438 osobních návštěv  - klientů i neregistrovaných osob 

• 750 kontaktů výpůjční a informační služby spolu s prodejem knih  

• 2306 výpůjček (737 fyzických výpůjček, 1128 prolongací, prezenčně bylo ke studiu 
v knihovně zapůjčeno 441 titulů. Zaznamenáno bylo 711 přístupů čtenářů do jejich 
čtenářských kont, on-line katalog zaregistroval celkem 11875 návštěv) 

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

 Zavedenou a využívanou službou Informačního 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 2017 bylo celkem prodáno 195 knih, CD a DVD. Tituly jsou 
nabízeny na webové stránce  http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/prodej-knih.htm 

 

 

http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/knihovna.html
http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/prodej-knih.htm


 

c/ Vzdělávací a informační služby – účast na vydávání publikací a časopisů s tématikou života lidí se 
sluchovým postižením, na provozu informačního portálu a tvorbě aplikací  
 
 Nově získané poznatky o sluchovém postižení z domova i ze zahraničí byly využity i při tvorbě 
odborného magazínu Dětský sluch, který přináší 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 informačním bulletinu Info-Zpravodaj. Odběrateli časopisů jsou členové 
organizace (převážně rodiče dětí se sluchovým postižením), odborná veřejnost (lékaři, speciálně 
pedagogická centra, pedagogičtí pracovníci, studenti humanitních oborů, školy pro sluchově 
postižené), a další. Na přípravě časopisů jsme spolupracovali s Centrem pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s.   Centrum se podílelo na provozu informačního portálu idetskysluch.cz, s jehož pomocí chceme 
dále zvyšovat informovanost o životě a potřebách lidí s různým typem sluchového postižení,  
se zaměřením zvláště na rodiny dětí se sluchovým postižením. 
 Ve spolupráci s centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. byla také vytvořena aplikace pro 
chytrá zařízení pro výuku znakového jazyka, která má podobu pexesa. Aplikace je určena pro operační 
systém Android, verze 4.4 a vyšší, je zdarma ke stažení na Google Play. Byla představena a spuštěna  
v rámci 6. ročníku Festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením v Praze. 
 
 
d/ Kulturně-osvětová a vzdělávací činnost - akce pro děti; zajištění tlumočení divadelních představení, 
muzejních prohlídek aj. 
 
 Informační centrum realizuje kulturně - osvětové a vzdělávací aktivity, které jsou určeny 
dětem se sluchovým postižením, jejich sourozencům a rodičům. V průběhu roku 2017 jsme uskutečnili  
67 tlumočených akcí do českého znakového jazyka, kterých se zúčastnilo 1808 zájemců. 

 Slyšící sourozenci neslyšících dětí se účastní například Noci s Andersenem, pro celé rodiny byla 
připravena již tradiční akce Zahradní slavnost. Tu stejně jako v předchozích letech moderoval herec 
Jaroslav Dušek, hudebně ji doprovodila skupina Kašpárek v rohlíku. Pro děti byly připraveny hry  
a soutěže, měly také možnost vyrobit si vlastní zmrzlinu s pravým ovocem.  



 

  

 
 Během celého roku Centrum také zajišťovalo tlumočení do českého znakového jazyka pro 
neslyšící návštěvníky nejrůznějších 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), Divadlo 
Na Jezerce (Manželské vraždění) aj.  
 
 Největší část tlumočených kulturních aktivit připravilo Informační centrum ve spolupráci 
s muzei – s Muzeem hl.m. Prahy, Národním muzeem, Muzeem Kampa a dalšími. Tlumočeny byly 
komentované prohlídky, interaktivní programy, divadelní a multikulturní dílny, výstavy s  nejrůznější 
tématikou („Lovci lebek“, „Klíč k pražským věžím“, „S archeology do středověku“, „Bylinková dílna“ či 
„Peníze“ v České národní bance, a další). V rámci Mezinárodního dne neslyšících (23. září) proběhla 
velmi úspěšná komentovaná prohlídka s názvem „Fenomén Masaryk“, akci chválili nejen děti a jejich 
pedagogický doprovod, ale i dospělí neslyšící, kteří kvitovali velké množství neotřelých informací  
o našem prvním prezidentovi.  
 

  
 
 Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 probíhal osvětový interaktivní vzdělávací 
program pro žáky 3. – 9. třídy ZŠ s názvem Neslyšící slyšícím (Neslyšící cizinci ve své vlastní zemi). 
Zážitkové aktivity vedou k seznámení s komunikačními metodami neslyšících a odstranění obav 
z kontaktu s nimi. 



 

 Zájmu se těšila i akce „Pražská muzejní noc i pro neslyšící“, která proběhla v šesti muzeích, 
v některých byly pro malé návštěvníky připraveny dílničky. V dubnu jsme se také zúčastnili 
multižánrového festivalu „Praha slyší neslyšící“, jehož cílem byla prezentace kultury českých 
neslyšících široké veřejnosti. 
 V září jsme opět zajišťovali tlumočení velké části  programu Bejbypankového festivalu pro 
rodiny s dětmi na zámku Kačina u Kutné Hory. Tlumočení do českého znakového jazyka, označené 
speciální značkou v tištěném programu, si mohli užít diváci třeba při autorském čtení Arnošta 
Goldflama a dalších herců,  při pohádce Malý pán, umělecky tlumočeno bylo i závěrečné hodinové 
vystoupení organizátorů celé akce – Kašpárka v rohlíku. Oproti minulému roku festival navštívilo 
mnohem více neslyšících. 
 Narozeninové oslavy kapely Kašpárek v rohlíku jsme tlumočili nejen v Praze, ale také v Brně  
a v Ostravě. 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mezinárodní spolupráce - členství v FEPEDA 
 

 FEPEDA (Evropská federace rodičů a dětí se sluchovým postižením) je nestátní zastřešující 
organizace národních organizací rodičů a přátel dětí se sluchovým postižením na evropské úrovni. 
FEPEDA hájí práva neslyšících a nedoslýchavých dětí, mladých lidí i jejich rodin na evropské úrovni tak, 
aby se mohli plně začlenit do evropské společnosti, ve které budou mít rovnost v příležitostech  
i participaci. Byla založena roku 1990, naše původní organizace, Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, o. s., byla zakládajícím členem FEPEDA.  
V současné době sdružuje FEPEDA dvacet organizací z celé Evropy. 

 

    



 

 FEPEDA je členem:  

▪ Evropského fóra postižených (European Disability Forum) 
▪ Evropské Platformy o hluchotě, nedoslýchavosti a slepohluchotě (European Platform  

of Deafness, Hard-of-Hearing and Deafblindness), 
▪ Světové koalice rodičů a neslyšících a nedoslýchavých dětí (Global Coalition of Parents  

of Childern who are Deaf or Hard-of-Hearing)  

Web: http://fepeda.eu/  
Facebook:https://www.facebook.com/Fepeda-European-Federation-of-Parents-of-Hearing-
Impaired-Children-125481214202290/ 

 
 
 

FEPEDA v r. 2017 
Aktivity, úspěchy a projekty 
 
  

 Při příležitosti Mezinárodního dne sluchu  
6. března se FEPEDA připojila ke kampani WHO, jež 
měla za cíl upozornit na dopad ztráty sluchu pro 
společnost. Velmi významné je finanční i sociální 
zatížení pro  společnost i člověka s postižením, pokud 
se vada sluchu neodhalí včas. Včasné podchycení  
a rehabilitace je pro společnost  levnější a pro pacienty 
přínosnější pro zapojení do vzdělávacího i pracovního 
procesu. Proto WHO doporučuje investovat  

do prevence ztráty sluchu, včasné diagnostiky, kompenzačních pomůcek a všech možných podpor  
v oblasti komunikace neslyšících a nedoslýchavých, včetně znakového jazyka.   
(Fotografie: http://www.euronews.com/2017/03/06/protesters-gather-outside-european-parliament-
over-accessibility-act)  
 
 Za účelem větší publicity mezi veřejností i mezi členskými organizacemi vydala FEPEDA 
newsletter o svých aktivitách, a spustila nový web. Členské organizace byly vyzvány, aby poslaly 
krátkou powerpointovou prezentaci o své organizaci v AJ. Informační centrum ji poslalo v prosinci 
2017.   
 
Prosazování práv rodin dětí se sluchovým postižením 
 
 FEPEDA přispěla svými návrhy do Madridské 
deklarace Evropského fóra postižených (European 
Disability Forum, EDF) o zahrnutí vícero způsobů 
komunikace lidí se sluchovým postižením. Dále se 
prostřednictvím EDF zapojila do kampaně ohledně 
Evropského nařízení o přístupnosti za to, aby byly do 
nařízení zahrnuty i  potřeby lidí s různým postižením.  
(foto: valná hromada EDF v Madridu, zdroj: facebook 
FEPEDA)   
 Pro budoucí advokační činnost zjišťovala FEPEDA prostřednictvím členských organizací  
aktuální stav financování sluchadel v jednotlivých evropských zemích. Informační centrum zaslalo 
data za ČR v květnu.  
 

http://fepeda.eu/
https://www.facebook.com/Fepeda-European-Federation-of-Parents-of-Hearing-Impaired-Children-125481214202290/
https://www.facebook.com/Fepeda-European-Federation-of-Parents-of-Hearing-Impaired-Children-125481214202290/
http://www.euronews.com/2017/03/06/protesters-gather-outside-european-parliament-over-accessibility-act
http://www.euronews.com/2017/03/06/protesters-gather-outside-european-parliament-over-accessibility-act


 

Spolupráce s dalšími organizacemi 
 
 Prezidentka Sonia Zamora se v květnu zúčastnila valného shromážění Evropského fóra 
postižených (European Disability Forum, EDF), jež se konalo v Madridu (viz foto, zdroj: facebook 
FEPEDA). FEPEDA též přispěla do různých dokumentů EDF částmi o potřebách rodin dětí se sluchovým 
postižením.    

 Sonia Zamora se dale zúčastnila setkání 
Evropské Platformy o hluchotě, nedoslýchavosti  
a slepohluchotě (European Platform of Deafness, 
Hard-of-Hearing and Deafblindness), kde byla 
projednávána především připravovaná Konference 
o přínosu nových technologií pro neslyšící.  
 Generální sekretářka Sari Paloposki se 
zúčastnila několika on-line schůzí Světové Aliance 
(Global Alliance). Hlavními tématy bylo, jak založit 
organizaci a včasná diagnostika.   

 
 
Schůze orgánů 

 Nejdůležitějším setkáním bylo valné shromáždění členů, jež se konalo 6. - 7. 10. v Madridu. 
Poběhly volby do orgánů; prezidentkou byla na další tři roky zvolena Sari Paloposki z Finska, kam se 
stěhuje předsednictví.  

Dále byl schválen plán činnosti na r. 2017 - 2018 s prioritami:  
1. zvýšit počet členů 
2. posílit význam setkávání rodin dětí se sluchovým postižením na evropské úrovni 
3. zvýšit PR a tím i možnost prosazování práv rodin s dětmi se sluchovým postižením. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finanční zajištění služeb 

 Naše aktivity a služby by nebylo možné realizovat bez finanční podpory. Děkujeme větším  
i menším dárcům a partnerům.  

 Největší podíl na financování Centra tvořily v roce 2017 dotace Úřadu vlády ČR, Magistrátu hl. 
města Prahy a Městské části Praha 13. 

 

 

 

 

 
  

Děkujeme také jednotlivým dárcům financí i knih pro naši knihovnu se specializovaným 
fondem a nakladatelství Portál, které nás v podobě knižních novinek podporuje již mnoho let.  
 
 

Finanční zpráva 
 
Viz „Příloha k účetní závěrce“.  
 
Náklady Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. 
 

Materiál 135 848,12 

Zboží     6 896,49 

Služby  175 203,97 

Mzdové náklady 649 681,00 

Ostatní poplatky     1 205,00 

Odpisy dlouhodobého nehm. majetku  16 000,00 

Celkem 984 834,58 

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

Tržby za vlastní výrobky         4 940,00 

Tržby za služby       81 090,00 

Tržby za zboží       20 816,00 

Tržby ostatní          1 840,00 

Dary firemních a individuálních dárců       39 861,00 

Členské a dobrovolné příspěvky       39 100,00 

Magistrát hl. m. Prahy       180 000,00 

Městská část Praha 13        15 000,00 

Úřad vlády      544 000,00 

Celkem      926 647,00 

 
Hospodářský výsledek     - 58 187,58  
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Příloha k účetní závěrce 
podle § 18 písm. c) zákona č. 563/1191 Sb. 

 
 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. 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. 2017 

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 2017:      2   

Osobní náklady:    649 681  Kč 

Z toho mzdy:   490 986 Kč a odvody zdravotního a sociálního pojištění   158 695  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 175 000 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). Část původního 
závazku již 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 2017 739 000 Kč, darů  
od podniků a soukromníků 39 861 Kč, členských příspěvků 39 100 Kč.
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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 sluchovým 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. 2017 ve výši  0 Kč. Organizace neeviduje 
pohledávky starší jak 5 let. 

Celková výše závazků z obchodního styku byla k 31. 12. 2017 ve výši  0 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: 26. 3. 2018 

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): 

Martina Procházka Michalová, ekonomka 

 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): 

Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva 


