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prostředky získat, což v době covidové
nebylo jednoduché. Nicméně se nám,
především díky nové kolegyni Nikole
Hlavicové, podařilo realizovat spoustu
aktivit - nové webové stránky, účast na
mezinárodních

konferencích

FEPEDA,

pořádání kulturních akcí, natáčení videí,
Vážení přátelé,

překlady z a do anglického jazyka apod.

předkládáme Vám výroční zprávu ICRPSP za

Pevně věřím, že rok 2021 pro nás bude

rok 2020. Pro Infomační centrum byl tento

finančně

rok velice náročný, byl obdobím velmi

zrealizovat daleko víc naplánovaných akcí

turbulentních změn a zvratů, a to nejen kvůli

pro slyšící i neslyšící rodiče a jejich děti.

covidu. Největším problémem byla absence

Moc

finanční podpory Úřadu vlády ČR, od něhož

aktivitách spolupracovali. Všem, kteří je

jsme nebyli podpořeni, přestože kontrolní

podpořili, ať už finančně, věcně nebo

orgán ÚV neshledal v projektu IC žádné

morálně. Velmi si Vaší pomoci vážíme

pochybení. Naopak všechny aktivity i věcná

a těšíme se na další spolupráci.

příznivější

děkuji

všem,

a

kteří

dovolí

na

nám

našich

stránka projektu byly hodnoceny pozitivně.
Celý rok tedy bylo Informační centrum
v rozpočtovém mínusu a muselo se snažit
vlastními aktivitami chybějící finanční

Mgr. Jana Fenclová
předsedkyně spolku
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Identifikační údaje
ADRESA
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
TELEFON
+420 235 517 691, +420 774 045 230
E-MAIL
Info@infocentrum-sluch.cz
WEBOVÉ STRÁNKY
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. 2020: 117.
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Historie
Informační

centrum

rodičů

a

přátel

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,

děti, otevírat jim cestu k rovnocenné,

informačních a vzdělávacích služeb.

plnohodnotné

Spolek byl zapsán u Městského soudu

připojili lidé z řad pedagogů, zdravotníků,

26523. V souladu s novým občanským
se

rozhodnutím

Městského

soudu v Praze ze dne 30. 12. 2015 změnil
název spolku na Informační centrum rodičů
a přátel sluchově postižených, z. s. Svou
činností ICRPSP navazuje na práci původní
organizace a zachovává kontinuitu jejích
služeb,

především

pak

informačních

a sdružovacích, které poskytuje od roku
1990, tedy již 30 let.
Organizace

vznikla

nezávislé

účasti

na

společenském životě. Ke sdružení se

v Praze k 1. 1. 2014 v oddíle L, vložka
zákoníkem

a

sociálních pracovníků a další osoby ze
široké veřejnosti, kteří chtějí rodiče dětí se
sluchovým

postižením

v

jejich

úsilí

podporovat.
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).
ICRPSP participovalo na realizaci Zákona

z

potřeby

rodičů

sluchově postižených dětí pomáhat si
vzájemně při výchově a podílet se aktivně
na zlepšování péče o sluchově postižené

o znakové řeči a Zákona o sociálních
službách, získalo ocenění Vládního výboru
pro zdravotně postižené i Národní rady
zdravotně postižených.
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Poslání a cíle spolku
Spolek hájí zájmy dětí se sluchovým postižením, jejich rodičů a dalších členů rodiny.
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 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 svých 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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Hlavní a vedlejší činnost
Hlavní činnost spolku
K naplnění cílů svých členů:
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 spolupráci se zahraničními organizacemi.

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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Organizační struktura
Členská schůze

nejvyšší orgán

Představenstvo

výkonný orgán

Mgr. Jana Fenclová
předsedkyně, statutární orgán
Iveta Zabdyrová
členka
Darius Zabdyr
člen

Kontrolní komise

kontrolní orgán

Jana Hrmová, DiS.
předsedkyně
Mgr. Martina Péčová
členka
Marcela Peřinová
členka
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Činnost a projekty v roce 2020
V roce 2020 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 také 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 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 je registrována na
Ministerstvu kultury ČR pod číslem 6490/2013.
V současné době má ve svém fondu 4 206 publikací, CD a DVD s následující tematikou:
výchova a vzdělávání dětí se sluchovým
postižením,
znakové jazyky,
kultura Neslyšících,
technická kompenzace sluchové vady,
logopedie,
psychologie sluchového postižení,
oblast kochleárních implantátů a dalších
kompenzačních pomůcek,
beletrie (o neslyšících, autorská tvorba
neslyšících aj.)
medicína, sociologie aj.
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Mezi registrované čtenáře a uživatele knihovny patří především slyšící lidé. Jedná se
především 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 v tištěné a elektronické
podobě jsou půjčovány nejen odborníkům,
ale i široké laické veřejnosti, která se zajímá
o problematiku sluchového postižení.

Knihovní statistika za rok 2020
Do knihovních údajů v roce 2020 velmi podstatě zasáhla pandemická situace v České
republice. Celkem 77 dní měla knihovna z nařízení vlády zavřeno, v ostatních měsících se
půjčovalo většinou bezkontaktně, prostřednictvím výdejového okénka.
64 registrovaných čtenářů z celé České republiky
166 osobních návštěv
4 781 online návštěv katalogu knihovny
472 výpůjček
12 nových titulů rozšířilo stávající fond
Knihovní fond je přístupný online na této adrese: knihovna.frpsp.cz.
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Webové stránky spolku
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.
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).

Publicista ICRPSP přispívá svými články také na portál idetskysluch.cz. Ten v roce 2020
zaznamenal celkem 31 107 návštěv. Youtube kanál, kde jsou umístěna videa z portálu,
zaznamenal celkem 19 093 zhlédnutí.
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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 2020 bylo celkem prodáno 78 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 2020
věnovalo ve spolupráci s Centrem pro
dětský sluch Tamtam zejména v souvislosti
s

tvorbou

příspěvků

do

odborného

magazínu Dětský sluch. Ten čtenářům z řad
široké laické i odborné veřejnosti přináší
informace o výchově a vzdělávání dětí
především

se

sluchovým

postižením,

případně s kombinovaným postižením,
dále

o

možnostech

kompenzace

sluchových vad a dalších tématech.
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Magazín čtyřikrát ročně přináší čtenářům
rozsáhlé spektrum informací, a to jak
odborného,

tak

osobního

charakteru.

Magazín obsahuje rozhovory s odborníky na
sluchové vady, logopedy, psychology, učiteli,
ale především s rodinami, které se se
ztrátou sluchu dítěte vyrovnávají, případně
s neslyšícími, kteří poskytují pohled na věc
vlastníma očima. Texty jsou velmi přínosné
a velmi dobře pomáhají rodinám vyrovnávat
se s nastalou situací.

V loňském roce byla témata magazínu
Dětský sluch následující:
co pomáhá,
jazykový a řečový rozvoj dítěte,
vývojové etapy,
rodina jako cesta.

ICRPSP se pravidelně podílelo také na tvorbě
elektronického informačního bulletinu, který
je pod názvem Zprávy z Tamtamu 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 nabízí čtenářům články, videa,
rozhovory s odborníky, 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 portálu bylo uveřejněno celkem 53
článků a pro jeho potřeby byla vyrobena
řada videí. Ta byla, vzhledem

k situaci,

která v České republice celý rok panovala,
zaměřena především na boj s koronavirem,
jak jeho přítomnost vysvětlit dětem a jaká
opatření

aktuálně

platí.

Videa

byla

tlumočena do českého znakového jazyka.
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Kulturně osvětová činnost
Kulturně

osvětová

činnost

patří

mezi

nejdůležitější aktivity ICRPSP a Centra pro
dětský sluch Tamtam, protože pomáhá
zrovnoprávňovat
sluchovými

děti

vadami

s

(i

dospělé)

majoritní

se

slyšící

společností.
Akce, které pořádá, spolupořádá, případně
tlumočí,

jsou

nejrůznějšího

charakteru,

jedná se o divadelní představení, muzejní
prohlídky, procházky, muzikály a další
kulturní

a

volnočasové

aktivity.

Cílem

ICRPSP je vždy 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 spolu
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 2020 byla vzhledem k nouzovému stavu a dalším opatřením vyhlášeným vládou
v souvislosti s pandemií většina kulturních i vzdělávacích akcí zrušena. I tak se nám podařilo
tlumočit celkem 19 akcí.

Tlumočili jsme:
13 workshopů a komentovaných prohlídek v muzeích Národního muzea, Muzea hl. m.
Prahy a Židovského muzea,
2 představení pro děti v divadle Říše loutek,
2 představení pro dospělé v Klubu Lávka,
1 aktivity pro děti v rámci veletrhu Knihex,
1 akci jsme přímo pořádali, a to Zahradní slavnost.

2020 Výroční zpráva
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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

2020 Výroční zpráva

17

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 e-mailu, 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.

2020 Výroční zpráva

18

V roce 2020 se ICRPSP zúčastnilo dvou zasedání organizace FEPEDA, obě v rámci
celosvětové pandemické situace proběhla on-line.
První zasedání se konalo 4. dubna 2020 a hlavním tématem byly mezinárodní aktivity, které
organizace uskutečňuje. Několik let se FEPEDA ve spolupráci se všemi členy snaží zjišťovat,
jaké jsou rozdíly v poskytované péči ve členských zemích, jaké jsou možnosti kompenzace,
financování a péče. Také proto se v roce 2020 realizoval FAMILY SURVEY 2020 – výzkum,
jehož cílem bylo zjistit, jaká je situace v participujících zemích. Do výzkumu se zapojili také
členové ICRPSP.
Zároveň proběhla i fotokampaň, v níž chtěla FEPEDA ukázat, že i děti, které se potýkají
s jakoukoliv ztrátou sluchu, mají běžné a krásné sny, sní o kariérách, studiích, o cestování,
mají kamarády a jsou stoprocentně šťastné. Svými fotografiemi se zúčastnili i členové
ICRPSP.

Druhé zasedání se konalo 24. října 2020 a opět on-line. Setkání zástupců jednotlivých
členských zemí vnímá ICRPSP jako úžasné prostředí pro sdílení a hlavně získávání
informací. Před zasedáním proto vyzývá své členy k dotazům do mezinárodního fóra, které
potom tlumočí a diskutuje při společném setkání. Tak tomu bylo i tentokrát, kdy se dotazy
členů týkaly především pandemické situace a toho, jak ostatní státy komunikují celou
situaci neslyšícím, zda mají dostatek tlumočených informací, zda je mohou někde
přehledně a na jednom místě získat a podobně.
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Valné shromáždění členů ICRPSP
Valné shromáždění členů ICRPSP se konalo 16. 9. 2020 v budově ICRPSP v Praze.
Program se týkal především zhodnocení činnosti spolku v roce 2019, zhodnocení tří čtvrtletí
roku 2020 a představení dalších plánů do budoucna.
Představeny byly také aktivity ICRPSP na mezinárodní úrovni.
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Poděkování
Aktivity 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 2020 měly dotace 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.

