INFORMAČNÍ CENTRUM
RODIČŮ A PŘÁTEL
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

ÚVODEM
Vážení přátelé,
ráda bych poděkovala všem našim
donátorům, dobrovolníkům, členům
i klientům, kteří nás v roce 2019
podporovali, ať už materiálně, finančně či
morálně.
Vaší pomoci si nesmírně vážím, oceňuji
Vaši podporu a doufám, že nám
zachováte přízeň i v dalších letech,
protože získávání prostředků pro naše
aktivity nepatří mezi ty nejsnazší úkoly.

V loňském roce se nám opět podařilo
mnoho dobrého a významného.
Poskytovali jsme informační a vzdělávací
služby, věnovali jsme se tlumočení
kulturních akcí, provozovali jsme
knihovnu a hostili zasedání Evropské
federace rodičů dětí se sluchovým
postižením.
Jistě v naší výroční zprávě najdete vše, co
byste o našich aktivitách rádi věděli.
Těším se na další spolupráci.

MGR. JANA FENCLOVÁ

předsedkyně spolku
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Adresa

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571/22
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon

235 517 691, 774 045 230

Email

info@infocetrum-sluch.cz

Web

www.infocentrum-sluch.cz

Bankovní spojení

Komerční banka, Praha 1
Č. Ú.: 107-6539510247/100
IČ: 02445417
DIČ: CZ02445417
Počet členů Informačního centra rodičů a přátel sluchově
postižených, z. s. k 31. 12. 2019: 122.
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2. HISTORIE

Informační centrum rodičů a přátel
Přidat kousek hlavního textu
sluchově postižených, z. s. (dále jen
ICRPSP) bylo založeno v roce 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 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
spolku na Informační centrum rodičů
a přátel sluchově postižených, z. s.

Organizace vznikla z potřeby rodičů
sluchově postižených dětí pomáhat si
vzájemně při výchově a podílet se aktivně
na zlepšování 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, sociálních pracovníků a další
osoby ze široké veřejnosti, kteří chtějí
rodiče dětí se sluchovým postižením
v jejich úsilí podporovat.

Svou činností ICRPSP navazuje na odkaz
původní organizace a zachovává
kontinuitu jejích služeb, zejména pak
informačních a sdružovacích, které jsou
poskytovány již od roku 1990, celkem
tedy již 29 let.

ICRPSP participovalo na realizaci Zákona
o znakové řeči a Zákona o sociálních
službách, získalo ocenění Vládního
výboru pro zdravotně postižené i Národní
rady zdravotně postižených.

Od roku 1992 je ICRPSP 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).
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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 soby se sluchovým
postižením,
spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi (FEPEDA – Evropská
organizace 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 cílů ICRPSP úzce spolupracuje s partnerskou organizací Centrum pro
dětský sluch Tamtam, o. p. s., její činnost doplňuje a navazuje na ni.
Dále, pro budování informační základny a naplňování dalších cílů, spolupracuje ICRPSP
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 SPOLKU

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 SPOLKU

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.
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

Členská schůze

nejvyšší orgán

Představenstvo

výkonný orgán

Mgr. Jana Fenclová
předsedkyně, statutární orgán

Iveta Zabdyrová
členka

Mgr. Marta Höferová
členka, do 06/2019

Dariusz Zabdyr
člen, od 06/2019

Kontrolní komise

kontrolní orgán

Jana Hrmová, DiS.
předsedkyně

Mgr. Martina Péčová
členka

Marcela Peřinová
členka
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6. ČINNOST A PROJEKTY V ROCE 2019
V roce 2019 sloužilo ICRPSP, stejně jako v předchozích letech, jako zdroj informací
ze všech oblastí, které se týkají 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.
ICRPSP je jediné svého druhu a rozsahu v České republice, jeho působnost je
celorepubliková. Poskytuje informační, vzdělávací, publikační, kulturní a osvětové
služby, mezi které patří:

KNIHOVNA SE SPECIALIZOVANÝM FONDEM

Součástí ICRPSP je také unikátní knihovna se specializovaným fondem, která
vyhledává, získává, zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje informační prameny
o sluchovém postižení od českých i zahraničních vydavatelů.
Knihovna byla založena v roce 1992 a v současné době má ve svém fondu více než
4 200 svazků s následující tematikou:

výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
znakové jazyky
kultura Neslyšících
technická kompenzace sluchové vady
logopedie
psychologie sluchového postižení
beletrie (o neslyšících,
autorská tvorba neslyšících)
medicína, sociologie aj.

Knihovní fond je přístupný online na této adrese: knihovna.frpsp.cz.
Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod číslem 6490/2013.
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Mezi registrované čtenáře a uživatele knihovny patří především slyšící lidé. Jedná
se o rodiče, kterým se narodilo dítě s různým typem sluchového postižení (lehká,
střední, středně těžká, úplná hluchota; a podle místa vzniku převodní, vnitřní,
centrální) a kteří nezbytně potřebují informace, aby mohli nastalou a velmi
obtížnou životní situaci zvládnout.

Knihovnu velmi často navštěvují také neslyšící rodiče, kteří
hledají informace, jež jsou pro ně užitečné během výchovy,
ať už slyšících či neslyšících dětí.
Služby ICRPSP a rozsáhlý knihovní fond s tematikou
sluchového postižení a dalších odborných oblastí využívají
také studenti vysokých škol a vysokoškolští pedagogové.
Součástí fondu jsou také diplomové práce studentů, do
kterých je v rámci prezenčního režimu knihovny často
nahlíženo.
Knihovní publikace jsou půjčovány odborníkům, ale i širší
laické veřejnosti, která se o problematiku sluchového
postižení zajímá.

Knihovní data za rok 2019:
113 registrovaných čtenářů z celé České republiky
348 osobních návštěv
9429 online návštěv katalogu knihovny
2210 výpůjček (z toho 595 fyzických výpůjček, 438 prezenčních výpůjček,
1177 online prolongací)
41 nových titulů rozšířilo stávající fond
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PRODEJ POPULÁRNĚ NAUČNÉ LITERATURY O TEMATICE ŽIVOTA LIDÍ
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Další zavedenou a dlouhodobě
fungující činností ICRPSP je prodej
populárně naučné literatury
z různých oblastí, které se týkají
sluchového postižení.
Jedná se o tituly vlastní produkce
i produkce jiných institucí, které jsou
v rámci ICRPSP aktivně vyhledávány.

V roce 2019 bylo celkem prodáno 103 knih, CD a DVD.
Tituly jsou nabízeny na webové stránce:
www.infocentrum-sluch.cz/aktivity/prodej-knih

PUBLIKAČNÍ ČINNOST S TEMATIKOU ŽIVOTA LIDÍ SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM

Publikační činnosti se ICRPSP v roce 2019
věnovalo spolu s Centrem pro dětský sluch
Tamtam zejména v souvislosti s tvorbou
odborného magazínu Dětský sluch, který přináší
informace o výchově a vzdělávání dětí se
sluchovým postižením, případně
s kombinovaným postižením, o možnostech
kompenzace sluchových vad a o dalších
tématech.
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Magazín poskytuje čtenářům rozsáhle
spektrum informací, a to jak odborného
charakteru, tak charakteru osobního.
Do magazínu jsou zahrnovány
rozhovory s rodinami, které se se
ztrátou sluchu dítěte vyrovnávají,
případně s neslyšícími, kteří poskytují
pohled na věc vlastníma očima. Texty
jsou velmi přínosné a pomáhají
rodinám vyrovnávat se s nastalou
situací.

V loňském roce byla témata magazínu
Dětský sluch následující:
předškolní péče,
sluchadla,
ztráta a zahraniční zkušenosti,
znakový jazyk.

ICRPSP se pravidelně podílelo také na tvorbě INFOZpravodaje – elektronického měsíčního bulletinu, který
je vydáván ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch
Tamtam a který poskytuje členům užitečné informace
ohledně chodu obou organizací, o právních úpravách
v sociální oblasti, aj.
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ODBORNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL

ICRPSP se v loňském roce podílelo spolu s Centrem pro dětský sluch Tamtam také
na tvorbě obsahu a na provozu odborného informačního portálu idetskysluch.cz.

Portál obsahuje odborné
informace, jejichž cílem je zvýšení
informovanosti o životě
a potřebách lidí se sluchovým
postižením.

Portál obsahuje články, videa, poradnu
a také mnoho příběhů rodin se sluchově
postiženými dětmi, které sdílejí své
vlastní zkušenosti a přispívají k šíření
povědomí o různých problémech
(samozřejmě také formách pomoci
a výhodách), se kterými se na své cestě
setkaly a setkávají.

Na portále bylo uveřejněno celkem 57 článků
a pro jeho potřeby byla vyrobena 4 odborná
videa – rozhovor s foniatrem, průvodce
aplikacemi pro sluchově postižené, rozhovor
o znakovém jazyce s asistentkou Ústavu jazyků
a komunikace neslyšících a rozhovor o tom, jak
znakový jazyk vnímají rodiny.
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Web idetskysluch.cz
zaznamenal v roce 2019
celkem 14 313 návštěv.
Videa z portálu umístěná na
Youtube kanále zaznamenala
1323 zhlédnutí, Youtube kanál
zaznamenal celkem 12 343
zhlédnutí.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

V září loňského roku byly spuštěny nové webové stránky organizace ICRPSP, které
najdete na této adrese: www.infocentrum-sluch.cz.

Web ICRPSP má především
informativní funkci, poskytuje
veškeré informace o organizaci,
jejím poslání, o historii, uvádí
všechny náležitosti (strukturu
organizace, stanovy, kontakt, atd.)
a především aktuality.

Na webu jsou vždy s dostatečným
předstihem zveřejněny pozvánky na akce,
a to vždy na začátku měsíce souhrnně
a později jednotlivě s ohledem na blížící
se datum konání. Posléze jsou na webu
uveřejňovány reporty z akcí doplněné
o fotografie.
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Web obsahuje řadu dalších informací, zajímavostí ze světa sluchově postižených,
odkazuje na knihovnu a knihovní katalog a informuje také o mezinárodní
spolupráci (zejména o spolupráci s organizací FEPEDA).

INTERAKTIVNÍ ČTENÍ PRO ŽÁKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

V roce 2019 ICRPSP realizovalo celkem 3 různá interaktivní čtení pro žáky
mateřských škol na území Prahy 5 (Prahy 13).
Navštívené školky byly:
Montessori školka Hvězdička (20. 9. 2019),
MŠ Pastelka (8. 10. 2019),
MŠ Rozmarýnek (21. 10. 2019).
Čtení se celkem zúčastnilo 135 dětí ve věku do 6 let a zpětná vazba od účastníků
byla velmi pozitivní. Děti měly možnost hravou formou získat nové informace
ze světa sluchově postižených, rozšířily si obzory a do budoucna budou schopny
lépe reagovat při setkání s dítětem s jakýmkoliv typem sluchové vady. Současně
se děti naučily základní pravidla komunikace se sluchově postiženými a pár
základních znaků.
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KULTURNĚ OSVĚTOVÁ ČINNOST

Kulturně osvětová činnost patří mezi
nejdůležitější aktivity ICRPSP a Centra
pro dětský sluch Tamtam, protože
pomáhá zrovnoprávňovat děti
(i dospělé) se sluchovými vadami
s majoritní slyšící společností.

Akce, které pořádáme, spolupořádáme,
případně tlumočíme, jsou nejrůznějšího
charakteru, jedná se o divadelní
představení, muzejní prohlídky, muzikály
a další kulturní a volnočasové aktivity.
Vždy je naším cílem zprostředkovat
událost lidem se sluchovým postižením
tlumočením do českého znakového
jazyka.

Právě díky tlumočení do českého znakového jazyka se lidé se sluchovým postižením
mohou cítit rovnoprávně, užít si nabízené aktivity a radovat se s ostatními.
Slyšící veřejnost má možnost zažít a vidět, že komunikace ve znakovém jazyce je
plnohodnotná a také co pro lidi se sluchovým postižením znamená.
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V roce 2019 jsme zajistili tlumočení celkem 63 akcí, jejichž
návštěvnost byla 1 254 lidí.
Tlumočili jsme:
workshopů a komentovaných prohlídek v muzeích
Národního muzea, Muzea hl. m. Prahy a Židovského
muzea.
představení pro děti v divadle Říše loutek, Divadle
Kampa, Divadle v parku, v Divadle Spejbla a Hurvínka,
Divadle Pardubice, Jatka 78.
vystoupení, workshopů, prohlídek během festivalů
Kefír (festival pro děti), Noci vědců, Týdne vědy
a techniky, Festivalu vědy, Pražské muzejní noci.
procházek Prahou v rámci projektu strašidelná Praha.

představení pro dospělé v Divadle Lávka a v Divadle
na Jezerce.
akce jsme přímo pořádali, a to Noc s Andersenem
a také Zahradní slavnost
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – FEPEDA

ICRPSP je členem mezinárodní organizace Evropské federace rodičů dětí
se sluchovým postižením (FEPEDA).
FEPEDA je nestátní zastřešující organizace,
která reprezentuje organizace rodičů
a přátel neslyšících a nedoslýchavých dětí
na evropské úrovni. Hájí práva neslyšících
a nedoslýchavých dětí, mladých lidí i jejich
rodin tak, aby se mohli plně začlenit do
evropské společnosti, ve které budou mít
rovné příležitosti.
Členství v této organizaci nám umožňuje
hájit práva rodičů a přátel sluchově
postižených na mezinárodní úrovni.
FEPEDA sdružuje celkem 20 organizací z celé Evropy a současně je sama členem
mnoha dalších organizací, např.:
Evropské fórum lidí s postižením – European Disability Forum
Evropská platforma platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě –
European Platform of Deafness, Hard of Hearing and deafblindness
Světová koalice rodičů a neslyšících nebo nedoslýchavých dětí –Global
Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing.

Kontakty:
Facebook FEPEDA
webové stránky: fepeda.eu
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Primárním cílem členství v organizaci FEPEDA je předávání informací rodičům v ČR,
zajištění překladu a zprostředkování dat z jiných zemí.

V rámci organizace FEPEDA jsou prezentovány
nové poznatky, nové technologie, během
zasedání jsou představovány aktivity, které
FEPEDA realizuje na evropské a světové
úrovni a cílem ICRPSP je předat veškerá tato
data rodičům, jelikož i jejich děti jsou součástí
skupiny lidí se sluchovým postižením, která
existuje celosvětově, což však nutně
neznamená, že má celosvětově stejné
možnosti a že je k ní stejným způsobem
přistupováno.

Šíření osvěty směrem k ostatním zemím považuje ICRPSP za stejně podstatné jako šíření
osvěty a nových informací mezi rodiči v ČR.
Informace jsou rodičům distribuovány skrze webové stránky ICRPSP, portál
idetskysluch.cz, v rámci měsíčního bulletinu INFO-Zpravodaj, případně v článcích
v časopisu Dětský sluch (některá data získaná díky organizaci FEPEDA mohou být
základem článků, apod.).
Současně mají členové ICRPSP možnost komunikovat o těchto informacích s pracovníky
ICRPSP prostřednictvím emailu, telefonicky, případně při návštěvě ICRPSP nebo knihovny.
Podstatné je také předávání informací odborné veřejnosti, případně sociálním
pracovníkům. V rámci pravidelných porad ICRPSP jsou veškeré nové informace a nová
data prezentována předsedkyni spolku, potažmo zaměstnancům Centra pro dětský sluch
Tamtam, pro které jsou stěžejní v jejich práci.
Informace tedy nejsou cíleně poskytovány jen členům ICRPSP a rodičům dětí
se sluchovým postižením, ale také profesionálům působícím v této oblasti, kteří je mohou
dále využívat.
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V roce 2019 se ICRPSP zúčastnilo dvou zasedání organizace FEPEDA.

První zasedání se konalo 12. – 13. 4. 2019 a
hlavním tématem byly mezinárodní aktivity,
které organizace uskutečňuje. Projednávalo
se také mezinárodní setkání rodin dětí se
sluchovým postižením, za ČR byly
představeny aplikace, které jsou určené ke
studiu českého znakového jazyka a k rozvoji
komunikace. Pracovnice ICRPSP během
zasedání mj. požádala o výsledky
dotazníkového šetření o stavu
novorozeneckého screeningu v evropských
zemích.

Druhé zasedání se konalo 4. – 5. 10. 2019
v Praze a ICRPSP bylo organizátorem celé
akce. Stěžejním bodem bylo projednávání
činnosti na mezinárodní úrovni. FEPEDA
se mj. podílela na prosazení práv lidí
se sluchovým postižením do tzv. Evropské
směrnice o přístupnosti výrobků a služeb
(v plném znění “Směrnice Evropského
parlamentu a Rady o sbližování právních
a správních předpisů členských států
týkajících se požadavků na přístupnost
u výrobků a služeb”), která byla schválena
v květnu 2019. Členové organizace podali
report z mezinárodního setkání rodin,
které proběhlo v Německu, a součástí
zasedání byly také odborné přednášky
z oblasti psychologie.
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ICRPSP

Valné shromáždění členů ICRPSP se konalo 13. 6. 2019 v budově ICRPSP v Praze.
Program se týkal především zhodnocení činnosti spolku v roce 2018, zhodnocení
prvního pololetí roku 2019 a představení dalších plánů do budoucna.
Představeny byly také aktivity ICRPSP na mezinárodní úrovni.
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7. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2019

FINANČNÍ ZPRÁVA

Náklady Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.
Materiál _____________________________________ 17 732
Zboží ________________________________________ 11 637
Provozní náklady ____________________________ 88 300
Služby _______________________________________ 302 836
Cestovné ____________________________________ 14 169
Mzdové náklady _____________________________ 681 163
Ostatní poplatky _____________________________ 331
Odpisy dlouhodobého nehm. majetku _______ 32 000
Celkem ______________________________________ 1 048 168

Výnosy Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.
Tržby za vlastní výrobky __________________________ 4 340
Tržby za služby ___________________________________ 17 982
Tržby za zboží ____________________________________ 14 641
Tržby ostatní _____________________________________ 32 265
Dary firemních a individuálních dárců ____________ 2 790
Členské a dobrovolné příspěvky __________________ 38 350
Magistrát hl. m. Prahy ____________________________ 195 000
Městská část Praha 13 ___________________________ 20 000
Úřad vlády ________________________________________ 722 800
Celkem ___________________________________________ 1 048 168
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z. S.
IČ 02445417
Příloha k účetní uzávěrce 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. 2019
Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti) 1. 1. 2014
Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva
Iveta Zabdyrová, místopředseda
Mgr. Marta Höferová, členka představenstva (do 06/2019)
Dariusz Zabdyr, člen představenstva (od 06/2019)
Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 26523.
Přepočtený počet zaměstnanců v účetním období 2019: 1,8
Osobní náklady: 681 163 Kč, z toho mzdy: 512 220 Kč a odvody zdravotního
a sociálního pojištění 167 126 Kč.
Všechny odvody zdravotního a sociálního pojištění jsou řádně a v termínu odváděny
a organizace nemá žádné závazky vůči státnímu rozpočtu po lhůtě splatnosti.
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.
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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 2019 – 937 800
Kč, darů od nadací a soukromníků 2 790 Kč, členských příspěvků 38 350 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.
Celková výše pohledávek z obchodního styku byla k 31. 12. 2019 ve výši 50 Kč.
Organizace neeviduje pohledávky starší jak 5 let.
Celková výše závazků z obchodního styku byla k 31. 12. 2019 ve výši 1 315 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: 27. 3. 2020
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Lenka Kulhánková, ekonomka

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
Mgr. Jana Fenclová, předseda představenstva
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8. PODĚKOVÁNÍ
Aktivita ICRPSP by nebylo možné realizovat bez finanční podpory, a proto děkujeme
větším i menším dárcům a partnerům.
Největší podíl na financování aktivit ICRPSP v roce 2019 měly dotace Úřadu vlády
České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 13.

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