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

Výroční zpráva 2018

Úvodem

Vážení přátelé,

ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům, kteří nás v roce
2018 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, protože získávání financí na naše aktivity není
vůbec jednoduché.
Těší mě, že jsme v roce 2018:
 vydali publikaci Dítě se sluchovým postižením v péči odborníků,
 prodali 258 populárně odborných knih, CD a DVD,
 podíleli se na tvorbě odborného magazínu Dětský sluch a na provozu informačního
portálu www.idetskysluch.cz, který zaznamenal již 13 413 návštěvníků a videa na youtube
kanále 12 300 zhlédnutí,
 pro osoby se sluchovým postižením zajistili tlumočení do českého znakového jazyka
na 73 kulturně-výchovných akcích,
 aktivně se zapojili v činnosti FEPEDA (Evropská federace rodičů dětí se sluchovým
postižením),
 v naší specializované knihovně bylo uskutečněno 2105 výpůjček.

Podrobnější informace najdete v této výroční zprávě.

Mgr. Jana Fenclová
předsedkyně
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1. 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
Počet členů k 31.12.2018: 156

2. Historie
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s. (dále IC, Informační centrum) 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.). Obě organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým
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postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb. 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, tedy již 28 let. 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.
Od roku 1992 je Informační centrum členem Evropské federace rodičů dětí se sluchovým
postižením (FEPEDA); dále je členem Národní rady osob zdravotně postižených ČR a Asociace
organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Participovalo na realizaci Zákona
o znakové řeči a Zákona o sociálních službách, získalo ocenění Vládního výboru pro zdravotně
postižené i Národní rady zdravotně postižených.

3. 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:
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.
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4. Hlavní a vedlejší činnost spolku
4.1. Hlavní činnost
K naplnění cílů našich členů:
- vydáváme a distribuujeme vzdělávací a osvětové periodické i neperiodické publikace,
- provozujeme knihovnu se specializovaným fondem zaměřeným na sluchové postižení,
- organizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro sluchově postižené děti a mládež,
- organizujeme a realizujeme vzdělávací osvětové programy týkající se sluchového
postižení pro studenty na všech úrovních škol,
- zajišťujeme spolupráci se zahraničím.

4.2. Vedlejší činnost
Za účelem dosahování cílů, které jsou spojeny s náklady, realizuje spolek výdělečnou činnost –
reklamní, prodej publikací a poskytování i zprostředkování pravidelných služeb, které nejsou hlavní
činností.

5. Organizační struktura spolku
Orgány spolku






Členská schůze - nejvyšší orgán
Představenstvo - výkonný orgán
Předseda - statutární orgán:
místopředsedkyně:
členka:
Kontrolní komise
předsedkyně:
členka:
členka:

Mgr. Jana Fenclová
Iveta Zabdyrová
Mgr. Marta Höferová
Bc. Jana Hrmová
Mgr. Martina Péčová
Marcela Peřinová, DiS.
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6. Činnost a projekty v roce 2018
V roce 2018 sloužilo 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.
Poskytuje informační, vzdělávací, publikační, kulturní a osvětové služby, mezi něž patří:
 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.infocentrumsluch.cz/cs-CZ/knihovna.html.
Knihovna
je
registrována na Ministerstvu kultury ČR pod číslem
6490/2013.
Mezi uživatele knihovny patří především lidé
slyšící. Jedná se o rodiče, kterým se narodilo dítě
s různým typem sluchového postižení (lehká, střední,
středně těžká, úplná; a podle místa vzniku převodní,
vnitřní, centrální) a kteří nezbytně potřebují
informace, aby mohli tuto obtížnou situaci zvládnout.
Služby Informačního centra o hluchotě a rozsáhlý
fond knihovny však užívají i neslyšící rodiče, kteří zde hledají informace a materiály pro výchovu svých
dětí. Služeb využívají také především slyšící i sluchově postižení studenti vysokých škol, a dále mnoho
odborníků, zejména pedagogové, kteří se sluchově postiženými dospělými a dětmi pracují,
a v neposlední řadě širší veřejnost, která se o problematiku sluchového postižení zajímá.
V roce 2018 bylo v knihovně registrováno:






121 čtenářů z celé České republiky,
320 osobních návštěv - klientů i neregistrovaných osob,
582 kontaktů celkem výpůjční a informační služby spolu s prodejem knih,
2105 výpůjček (626 fyzických výpůjček, 1007 prolongací, prezenčně bylo ke studiu
v knihovně zapůjčeno 472 titulů. Zaznamenáno bylo 587 přístupů čtenářů do jejich
čtenářských kont, on-line katalog zaregistroval celkem 9356 návštěv).
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 Prodej populárně naučné literatury o tematice života lidí se sluchovým
postižením
Zavedenou a využívanou službou je prodej
populárně naučné literatury z různých oblastí
týkajících se sluchového postižení (tituly vlastní
produkce i produkce jiných institucí, které aktivně
vyhledáváme). V roce 2018 bylo celkem prodáno
258 knih, CD a DVD. Tituly jsou nabízeny na webové
stránce
http://www.infocentrum-sluch.cz/csCZ/prodej-knih.htm.

 Publikační činnost s tématikou života lidí se sluchovým postižením
V roce 2018 jsme vydali publikaci "Dítě se sluchovým postižením
v péči odborníků.“ Představuje nejdůležitější odborníky, s nimiž se rodiče
v péči o sluch svého dítěte setkají (neonatolog, foniatr, poradce rané péče,
tým odborníků v implantačních centrech, operatér, inženýr nastavující
kochleární implantáty, logoped, speciální pedagog). Hlavním cílem je, aby
rodiče pochopili roli jednotlivých odborníků, jejich kvalifikaci a erudici v dané
oblasti, aby věděli, že se o rady a doporučení odborníků mohou opřít. Dalším
cílem je přiblížit jim, jakým způsobem mohou s danými odborníky
spolupracovat, aby se jejich dítě se sluchovým postižením vyvíjelo co nejlépe.
Dále jsme se stejně jako v předchozích letech podíleli na 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. Přispěli jsme
především nově získanými poznatky o sluchovém postižení z domova i ze zahraničí Nové informace
byly také využity v elektronickém informačním bulletinu Info-Zpravodaj, který vydáváme ve spolupráci
s CDS Tamtam a zasíláme členům a dalším spolupracujícím organizacím či odborníkům.

 Odborný informační portál www.idetskysluch.cz
Informační centrum se také podílelo na provozu
informačního portálu www.idetskysluch.cz, s jehož pomocí
chceme dále zvyšovat informovanost o životě a potřebách lidí
s různým typem sluchového postižení. Portál obsahuje nejen
odborné články, videa a odbornou on-line poradnu, ale také
mnoho příběhů rodin
se sluchově postiženými
dětmi, které mohou
podpořit ostatní rodiče na začátku cesty za lepším slyšením
jejich dětí. Zájem o tyto stránky se rok od roku zvyšuje - v roce
2017 to bylo 5 696 unikátních návštěvníků, v roce 2018
již 13 413. Na youtube kanále zaznamenala videa z portálu
www.idetskysluch.cz celkem 12 300 zhlédnutí.
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 Kulturně-osvětová činnost
Kulturně-osvětová činnost zahrnuje mnoho akcí pro děti se sluchovým postižením, jejich
sourozence a rodiče, kamarády a spolužáky, ale i pro slyšící veřejnost. Jedná se o divadelní
představení, muzejní prohlídky, muzikály a další kulturní a volnočasové aktivity, pro které
zajišťujeme tlumočení do českého znakového jazyka. Tak se děti i dospělí se sluchovým postižením,
pro které je komunikace v mluvené češtině obtížná, mohou rovnoprávně účastnit a radovat
s ostatními. Zároveň jsou tyto události příležitostí pro slyšící, kdy mohou vidět, že komunikace
ve znakovém jazyce je plnohodnotná a že lidé se sluchovým postižením mohou ve svém jazyku vyjádřit
vše.
V roce 2018 jsme již tradičně spolupořádali a do znakového jazyka tlumočili Noc s Andersenem
a Zahradní slavnost. Obou akcí se kromě dětí se sluchovým postižením, jejich sourozenců a rodičů
zúčastnila i Česká televize a na programu ČT:D o nich ve Zprávičkách přinesla krátké reportáže.

Další tlumočené akce zahrnovaly 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 (Indiáni – Putování Severní Amerikou; Příběh požáru Národního divadla; Královská cesta;
Keltové; Festival vědy a další). Velkému zájmu se těšila tradiční Pražská muzejní noc i pro neslyšící
i osvětový interaktivní vzdělávací program pro žáky 3. – 9. třídy ZŠ s názvem Neslyšící slyšícím:
Neslyšící cizinci ve své vlastní zemi, kdy zážitkové aktivity vedou děti k seznámení s komunikačními
metodami neslyšících a odstranění obav z kontaktu s nimi.
V květnu jsme zajišťovali tlumočení části programu rodinného festivalu Divadlo v parku
v Praze 4 - Kunraticích (tlumočena byla např. pohádka Zlatá husa divadelního souboru Buchty a loutky)
a v září Bejbypankového festivalu pro rodiny s dětmi na zámku Kačina u Kutné Hory.

Celkem jsme v roce 2018 zajistili 73 akcí tlumočených do českého znakového jazyka, kterých
se zúčastnilo 1732 dětí i dospělých.
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 Mezinárodní spolupráce - členství v FEPEDA
FEPEDA (Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením) je nestátní zastřešující
organizace národních asociací rodičů 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.
Členství ve FEPEDA nám umožňuje hájit práva rodičů a přátel sluchově postižených na mezinárodní
úrovni.
Členské organizace: 20 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)
Kontakty:
 Web: www.fepeda.eu
 Facebook: https://www.facebook.com/Fepeda-European-Federation-of-Parents-ofHearing-Impaired-Children-125481214202290/

FEPEDA v roce 2018
Zvláštním cílem FEPEDA pro rok 2018 bylo zvýšit povědomí o FEPEDA mezi rodinami s dětmi
se sluchovým postižením v členských státech s vizí, aby se tyto rodiny opět setkávaly na mezinárodních
akcích a navazovaly tak přátelství a vzájemnou podporu. Za tímto účelem začala FEPEDA vydávat
Newsletter a být více aktivní na webu i facebooku. Za tímto účelem bylo v říjnu na valném
shromáždění v Bukurešti (Rumunsko) rozhodnuto, že
FEPEDA připraví evropské setkání rodin (EUROFEST
Family Camp). Uskuteční se 4. - 9. srpna 2019 v
německém Dorfeiulu.
Na valném shromáždění také představila naše
zástupkyně činnost našeho spolku. S ostatními měla
možnost sdílet zkušenosti a problémy, se kterými se potýkají rodiče dětí se sluchovým postižením
v členských zemích, respektive, jak je v nich nastavený právní a sociálně podpůrný systém.
V návaznosti na to zvažujeme během roku 2019 realizaci rozhovorů s reprezentanty členských
organizací za účelem seznámení se se stavem péče o sluch dětí v zahraničních zemích, jež by byly
zveřejněny v našich médiích.
Díky nově vydávanému Newsletteru FEPEDA se informace o naší činnosti dostávají i k rodičům
jiných států. Zároveň se i my můžeme inspirovat aktivitami, které zahraniční asociace svým členům
nabízí.
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V roce 2018 FEPEDA vyhodnocovala průzkum o dostupnosti a kvality sluchadel ve státech
svých členských asociací. Závěr: V mnoha zemích je potřeba situaci zlepšit. FEPEDA k tomu
při příležitosti Světového dne sluchu (3. března) vydala tiskovou zprávu. Apelovala v ní na státy EU,
aby upravily svou legislativu podle Mezinárodní smlouvy o právech lidí s postižením tak, aby lidé
se sluchovým postižením měli nárok na sluchadla a jejich náhradní součástky zdarma, a to bez ohledu
na věk a na to, zda je sluchová vada oboustranná či jednostranná. V březnu FEPEDA připomínkovala
Návrh směrnice Evropské komise ohledně kategorizace zboží pro účely stanovení DPH. Podala návrh
na vynětí sluchadel z kategorie elektronické pomůcky, jinak by se na ně vztahovala vyšší DPH. V květnu
se FEPEDA připojila ke Společné naléhavé výzvě mnoha mezinárodních organizací pro lidi
s postižením, jež byla adresována Radě Evropy. Výzva požadovala, aby v rámci připravované Evropské
směrnice o přístupnosti výrobků a služeb (EAA) vrátila na seznam služeb centra, jež poskytují službu
nouzového volání pro osoby neslyšící, nedoslýchavé a hluchoslepé (t.j. ve znakovém jazyce,
prostřednictví textu aj. komunikačních systémů). 13.-16. června se FEPEDA a některé z jejích členských
organzací (též naše Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených) zúčastnily Konference
FCEI (o rané péči - Family Centered Early Intervention) v rakouském Bad Ischl (http://www.fcei.at/).
Pro zúčastněné to byla příležitost setkat se s profesionály i s dalšími rodiči dětí se sluchovým
postižením. V rámci konference připravila FEPEDA pre-konferenci na téma Rodičovské vedení.

To jsou kroky mezinárodního formátu, na které z kapacitních důvodů nemá náš spolek
dosah. Velmi si těchto intervencí FEPEDY vážíme. O této advokační činnosti FEPEDA na mezinárodním
poli jsme informovali členy spolku v měsíčním bulletinu INFOZpravodaj.
Naše aktivní zapojení ve FEPEDĚ potvrzuje fakt, že náš spolek byl pověřen přípravou valné
hromady v říjnu 2019, která se bude konat v Praze.
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7. Finanční zajištění služeb v roce 2018
Finanční zpráva
Náklady Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Materiál
Zboží
Provozní náklady
Služby
Cestovné
Mzdové náklady
Ostatní poplatky
Odpisy dlouhodobého nehm. majetku
Celkem

49 700
12 277
64 965
146 231
5 656
633 917
606
32 000
945 352

Výnosy Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za služby
Tržby za zboží
Tržby ostatní
Dary firemních a individuálních dárců
Členské a dobrovolné příspěvky
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 13
Úřad vlády
Celkem

7 710
86 766
17 530
32 000
9 915
39 007
167 000
20 000
556 528
936 456

Ztráta 8 896 Kč

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
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Rozvahový den: 31. 12. 2018
Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti) 1. 1. 2014
Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva
Iveta Zabdyrová, místopředseda
Marta Hőferová, členka představenstva,
Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 26523.
Přepočtený počet zaměstnanců v účetním období 2018:

2

Osobní náklady: 633 917 Kč
Z toho mzdy: 473 172 Kč a odvody zdravotního a sociálního pojištění 158 785 Kč, sociální
náklady 1 960 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
157 000 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 2018 743 528 Kč, darů
od podniků a soukromníků 9 915 Kč, členských příspěvků 39 007 Kč.
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. 2018 ve výši 0 Kč. Organizace
neeviduje pohledávky starší jak 5 let.
Celková výše závazků z obchodního styku byla k 31. 12. 2018 ve výši 0 Kč. Organizace nemá
závazky vůči organizaci sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
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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. 2019

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
ekonomka

Martina Procházka Michalová,

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Mgr. Jana Fenclová, předseda
představenstva

8. Poděkování
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 2018 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.
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