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Činnost organizace
� SNN v ČR je samostatný spolek s právní subjektivitou.
� SNN v ČR poskytuje služby a péči všem občanům ČR se sluchovým postižením,
bez rozdílu věku, rozsahu postižení či členství v organizaci.

Struktura k 31. 12. 2020

Členská základna SNN v ČR a uživatelé služeb

Liberec

Děčín

POBOČKY SNN V ČR

Projekty v roce 2020 na sebe cíleně navazovaly a tvořily provázaný celek specifických služeb
pro sluchově postižené, které umožnily plnit hlavní cíl Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.
Služby jsou poskytovány všem zájemcům, členům i nečlenům Svazu. Jejich realizace byla
náročná nejen časově a personálně, ale i z hlediska velmi limitovaných finančních možností. Důležitý
je i diferencovaný přístup k uživatelům služeb podle typu a rozsahu jejich sluchového postižení,
tím i použití vhodných metod komunikace.

Semily

Ústí
nad Labem

Most

Louny
Karlovy Vary

Beroun

Spolková činnost

Trutnov

Mladá Boleslav

Kladno

Sociální služby

Jablonec Nad Nisou

Česká Lípa

Teplice

Náchod
Jeseník

Hradec Králové

Praha

Bohumín-Pudlov

Kolín
Plzeň

Šumperk
Ústí nad Orlicí

Hořovice
Havlíčkův Brod

Rokycany

Sekretariát
�
�
�
�
�
�
�

Domažlice

Přerov
Pelhřimov

Prostějov

Ždár nad Sázavou

Vsetín

Velké Meziříčí

Klatovy

vyhledávání grantových programů a dotačních řízení,
koordinace celorepublikových projektů,
organizační zajištění porad, pracovních schůzek a zasedání volených orgánů SNN v ČR,
administrativní zajištění chodu SNN v ČR,
zajištění přednášek, seminářů a kurzů,
připomínkování legislativních procesů,
mediální činnost

Ostrava

Příbram

Tábor

Zastávka u Brna

Jihlava

Uherské Hradiště
Písek

Třebíč

Brno

Zlín

Kyjov
Veselí nad Moravou

České Budějovice

Hodonín

Členství (zahraniční)
�
�
�
�

Světová federace neslyšících (WFD)
Evropská unie neslyšících (EUD)
Mezinárodní federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (IFHOH)
Evropská federace ohluchlých a nedoslýchavých osob (EFHOH)

Členství (ČR)
�
�
�
�
�

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP)
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)
Sdružení zdravotně postižených v ČR (SZdP v ČR)
účast zástupců volených orgánů na zasedání organizací, kde je SNN v ČR členem

Média
webové stránky - www.snncr.cz
Jsem jedno ucho - http://snncr.cz/CASOPIS-JSEM-JEDNO-UCHO
regionální bulletiny organizačních jednotek SNN v ČR
Facebook
https://www.facebook.com/SNNvCR/
https://www.facebook.com/JsemJednoUcho

�
�
�
�
�
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6 poradenských center s registrovanými sociálními službami
5 obecně prospěšných společností, jejichž zakladatelem je SNN v ČR
4 krajské organizace (Vysočina, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj)
18 spolků pro neslyšící
23 spolků pro nedoslýchavé
4 spolky smíšené

Úvodní slovo prezidentky SNN v ČR
Rok 2020 byl pro naši organizaci specifický tím, že byl jubilejní. Oslavili jsme 30 let naší činnosti,
která v roce 1990 navázala na dlouholetou činnost Svazu invalidů v oblasti sluchově postižených.
Rok 2020 byl však specifický pro všechny a ani u nás to nebylo snadné. Mnoho našich aktivit změnilo
svou formu a uskutečnilo se on-line, některé aktivity jako například tlumočení světové soutěže Miss
& Master Deaf se konat ani nemohly. Místo nich se ale konaly jiné, neplánované, avšak s ohledem na
celosvětovou situaci důležité. V následujících řádcích však pochopíte, že kdo chce pracovat a pomáhat,
vždycky najde cestu.

Mgr. Šárka Prokopiusová
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Celkem máme 55 pobočných spolků a 5 obecně prospěšných společností.

prezidentka SNN v ČR, z. s.
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Hlavní cíl

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím

� Hlavním cílem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je ochrana
a obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících, nedoslýchavých a ostatních osob se sluchovým
postižením.

Celorepubliková tlumočnická služba Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím v roce
2020 fungovala pod SNN v ČR již třetím rokem, její nastavení i pracovní tým se stabilizoval a neustále
se rozrůstá.

Další cíle
� poskytování registrovaných sociálních služeb,
� realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace
a tlumočnických služeb pro občany se sluchovým postižením,
� realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných aktivit sloužících potřebám a zájmům
osob se sluchovým postižením,
� vydávání periodických tiskovin a odborných publikací,
� zaměstnávání osob se sluchovým postižením,
� prodej a zprostředkování prodeje pomůcek pro sluchově postižené včetně náhradních dílů.
Aktivity
�
�
�
�
�
�
�
�

sociálně právní, zdravotně sociální, technické a pracovní poradenství,
víkendové kurzy znakového jazyka a odezírání,
vzdělávací činnost – přednášky, semináře a kurzy,
psycho-rehabilitační a rekondičně rehabilitační pobyty,
společenské, kulturní a sportovní aktivity,
účast v legislativním procesu,
osvětová a propagační činnost – Dny otevřených dveří, Mezinárodní den neslyšících,
zájmová činnost.

Počet tlumočníků českého znakového jazyka v CZTN v roce 2020

Ústecký kraj

1

Královéhradecký
kraj

Karlovarský
kraj

Praha

2

14

2

Pardubický kraj
Středočeský kraj

7

Plzeňský kraj

1

Seznam projektů
�
�
�
�
�
�
�

1
Jihočeský kraj

Jihomoravský
kraj

2

3
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Počet tlumočníků

Jihočeský kraj

2

Jihomoravský kraj

3

Karlovarský kraj

2

Královéhradecký kraj

2

Moravskoslezský kraj

2

Pardubický kraj

2

Plzeňský kraj

1

Praha

14

Středočeský kraj

7

Ústecký kraj

1

Vysočina

1

Celkem tlumočníků
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Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Zpřístupnění kulturních zážitků a informací osobám se sluchovým postižením
Jsem jedno ucho
Letní tábor pro děti se sluchovým postižením a jejich sourozence
Pantomima neslyšících
Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby pro osoby nedoslýchavé a neslyšící
v Karlovarském kraji
Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze
I když neslyšíme, potřebujeme vědět
Další aktivity

2

Vysočina

Kraj
AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ

Moravskoslezský
kraj

2

Přehled činnosti operátorů v roce 2020
Počet klientů Počet intervencí Počet kontaktů
482

6

3167

8913

7

Celkem realizovaných tlumočnických služeb v roce 2020
Finance
Od března bylo mnoho tlumočení rušeno kvůli covidu, ale mnohá tlumočení se uskutečnila jinou
formou (on-line), nebo za nastavení přísných opatření.

Projekt

Pracoviště

Výše dotace

Poskytovatel dotace

CZTN

Centrála operátorů Praha,
působnost: celá ČR

13 736 522 Kč

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

CZTN

Karlovarský kraj

31 300 Kč

Krajský úřad
Karlovarského kraje

Měsíc

Požadavků

Leden

251

Únor

228

CZTN

Karlovarský kraj

12 000 Kč

Město Karlovy Vary

Březen

125

CZTN

Karlovarský kraj

20 000 Kč

Město Chodov

Duben

74

Květen

197

CZTN

Karlovarský kraj

5 000 Kč

Město Nejdek

Červen

261

Červenec

205

Srpen

182

Září

256

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Říjen

244

Listopad

249

Prosinec

204

Provozní zajištění organizace – výstupy splněny: byla zpracována výroční zpráva, byly rozeslány nové
metodické pokyny pro pobočné spolky, tentokrát ve vztahu k epidemiologickým opatřením
a přizpůsobení provozu. Byly zveřejňovány informace v časopisu Jsem jedno ucho
https://www.snncr.cz/Casopis.

Celkem

2112

celkem

14 137 822 Kč

Uskutečnilo se několik výjezdů do pobočných spolků, nebylo však možné dodržet plánovanou
pravidelnost (1x měsíčně), ale pauzy byly nahrazeny v době, kdy to bylo možné a cesty byly
kumulovány. Stejně tak bylo využito cestovné na besedy, přestože se nekonaly zcela přesně podle
plánu.
Realizovalo se 5 zasedání Výkonného výboru SNN v ČR (prezenčně: 9. 1., 27. 2., 26. 6., 3. 9.; on-line
15. 12. Další plánované termíny (16. 4., 21. 5., 15. 10. byly zrušeny z důvodu epidemiologických
opatření. Na všech zasedáních bylo zajištěno tlumočení do znakového jazyka, z části i přepis.
Republikové výbory se konaly on-line a formou per rollam, byly upraveny stanovy a prodlouženo
funkční období, které mělo v roce 2020 skončit.
Byly pořízeny ochranné pomůcky pro zaměstnance a funkcionáře hlavního spolku (průhledné štíty
a roušky pro osoby se sluchovým postižením, plexi přepážky do kanceláří a dezinfekce.
Podle plánu jsme celý rok sledovali aktuální legislativní proces a zapojovali jsme se do
připomínkových řízení v oblastech, které se dotýkají kvality života sluchově postižených osob.
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Pokračovali jsme také ve členství ve čtyřech mezinárodních organizacích, uhradili jsme členské
příspěvky a aktivně jsme se zapojovali do aktivit. Konference a jiné akce byly sice zrušeny, ale konaly
se on-line jednání a různé webináře, vesměs s ‚covidovým‘ obsahem. Sdíleli jsme dobrou praxi, např.
jsme prezentovali, jak vypadá tlumočení televizního zpravodajství do ZJ: https://www.eud.eu/news/
covid-19/czech-republic/.
Bylo třeba zvýšit komunikaci s pobočnými spolky z důvodu předávání aktuálních informací v
dostupném kódu (informace ve ZJ) https://snncr.cz/Tiskove-zpravy, které jsme rovněž vkládali na náš
web a sociální sítě a rozesílali též písemně.
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Organizace
IFHOH
EFHOH
WFD
EUD

Členský příspěvek
240 €
180 €
1000 €
2200 €

Celkové náklady 3620 €

Zpřístupnění kulturních zážitků
V roce 2020 jsme naplánovali dvě představení tlumočená do znakového jazyka a simultánně
přepisovaná pro nedoslýchavé diváky.
V důsledku epidemiologických vládních opatření se podařilo 25. 9. 2020 odehrát jedno představení –
Kdyby tisíc klarinetů v Divadle Semafor. Druhé bylo téměř celé nazkoušené - Domácí.štěstí@hned
v divadle Metro, ale bohužel se ho již nepodařilo po uzavření divadel na podzim odehrát.
Odehrané představení Kdyby tisíc klarinetů v Divadle Semafor bylo tlumočeno do ZJ a simultánně
přepisováno pro nedoslýchavé diváky. Přepis zajistila spolupracující organizace – Česká unie
neslyšících. Představení bylo téměř vyprodané, což s ohledem na situaci považujeme za velký úspěch.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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Jsem jedno ucho
Počet besed: 3

(v únoru 2020 v Brandýse nad Labem pro třídu osmáků) a v červenci jsme školili
v Táboře lékaře, fyzioterapeuty a zubní hygienistky, v září před křtem knihy se uskutečnila beseda pro
účastníky křtu. Ostatní nasmlouvané besedy (pro žáky základních škol, studenty gymnázií a pro
knihovníky jsme museli z důvodu pandemie koronaviru zrušit).
Počet nových příběhů lidí se sluchovým handicapem: 35

do konce roku 2020 jsme tak
představili veřejnosti celkem 85 osobností s různými vadami sluchu.

Poskytovatel
dotace
Úřad vlády

Projekt

Pracoviště Výše dotace

Podpora veřejně účelných aktivit spolků
zdravotně postižených
Zpřístupnění kulturních zážitků
Zajištění tlumočení do ZJ akce Miss & Master
Deaf 2020
Jsem jedno ucho

Praha

1 108 529 Kč

Praha
Praha

MHMP
MHMP

Praha

59 700 Kč
43 900 Kč
dotace vrácena
103 900 Kč

Jsem jedno ucho

Praha

50 000 Kč

PRE
dar 12/2019 –
prodlouženo
do 6/2021

Počet časopisů

– 5 čísel – únor 2020 a téma Láska v tichu, aneb když jeden z partnerů neslyší,
duben 2020 na téma Koronavirus jako příležitost, červen 2020 na téma Titulkování pořadů v televizi,
září 2020 na téma Ztráta sluchu v dospělosti a v listopadu 2020 na téma CODA – slyšící potomci
neslyšících rodičů.

MHMP

Zářĳový křest knihy Jsem jedno ucho

– 24. září 2020 se konal křest třetí knihy osobností Jsem
jedno ucho s názvem Jsem jedno ucho 2020, která vyšla v nákladu 1 000 kusů. V knize je 30 nových
příběhů. Křest se konal v Karolinu Univerzity Karlovy pod záštitou rektora Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. doplněný o besedu během křtu.
Kalendář

Ke konci roku jsme připravili nástěnný kalendář na rok 2021, který představuje
12 osobností a jejich specifika, např. odezírání, tinnitus, skryté titulky apod.
Počet dosahů: tisíce lidí za každý příspěvek

– přestože do sociální sítě Facebook nedáváme ani
korunu, naše příspěvky jsou úspěšné i organicky – zejména témata jako jsou sluchadla či různé novinky
ze světa neslyšících, o kterých pravidelně informujeme širokou veřejnost, mají dosah i více než 5000
lidí a další desítky lidí je pak od nás sdílí.
Počet fanoušků za rok 2020: 1845

(a sleduje nás 1927 lidí) – nárůst oproti roku 2019 je o cca 400
nových fanoušků bez toho, abychom si zadávali reklamu.
Spolupráce s Českou televizí

Oslovila nás Česká televize – konkrétně Televizní klub neslyšících,
který o projektu Jsem jedno ucho a jeho protagonistech natočil hned tři díly, zajistili jsme tak mediální
propagaci osmi osobnostem Jsem jedno ucho, které široké veřejnosti představily v České televizi
témata jako je tinnitus, nedoslýchavost či kochleární implantáty.

Desetidenního tábora, který se konal od 11. 7. do 19. 7. 2020 v táborovém areálu ve Vysoké Srbské,
se zúčastnilo 36 dětí se sluchovou vadou.
Děti byly rozdělené do 6 týmů, po šesti dětech, s názvy Jack Sparrow, Mrtvá kytka, Červení papoušci,
Piráti deaf, Sharks a Blesk. Celotáborová hra byla inspirována námořními piráty a pro děti byly v tomto
smyslu připraveny každodenní aktivity. Úkolem dětí bylo najít meč, který kapitánovi – pirátovi ukradl
jiný, zlý pirát. Kapitán sám byl tajemnou osobou a děti ho měly vidět až na konci tábora. Takže poté,
co meč získaly, ho musely dva dny, celých 24 hodin, hlídat. Nonstop, takže i přes noc! Na konci tábora
děti společně našly poklad a také zachránily zmíněného pirátského kapitána.
V rámci aktivit a soutěží se vedoucí zaměřovali na rozvoj komunikačních schopností dětí a rozšiřování
jejich znakové a slovní zásoby.
Doprovodný tým tvořilo 8 vedoucích (jedna z vedoucích má logopedické vzdělání a zajišťovala
metodickou podporu všem oddílovým vedoucím), tlumočnice ZJ a zdravotnice.
Kromě soutěží děti absolvovaly jeden výlet na Adršpašské skály.
Počasí nám moc nepřálo, takže se nemohl konat nocleh ve spacím pytli pod širým nebem. Místo toho
jsme uspořádali společnou noc ve spacácích v jídelně, kde se děti přes spaním podívaly na film Piráti
z Karibiku. Nechyběla ani noční hra.
Na konci tábora se uskutečnilo vyhlášení výsledků celotáborové hry, děti dostaly odměny za soutěže
či za úklid v chatičkách a následoval táborák a opékání buřtů.
Děti jsme rodičům vrátili vyčerpané, ale se spoustou zážitků a těšící se na příští rok na další tábor.
V roce 2020 jsme při organizaci tábora spolupracovali s Oblastní unií neslyšících Olomouc.

Projekt

Pracoviště Výše dotace

Letní tábor pro děti se sluchovým postižením a
jejich sourozence

Praha

celkem

12

47 000 Kč

Poskytovatel
dotace
Magistrát
hlavního města
Prahy
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Zajištění tlumočení znakového jazyka na akci Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia
2020
Dotace byla poskytnuta na zajištění tlumočení do znakového jazyka celé akce, která se měla
konat v červenci a následně v listopadu, nakonec však byla z epidemiologických důvodů zcela zrušena.

Letní tábor pro neslyšící děti a jejich sourozence 2020

47 000 Kč
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ze závěrečné konference (16.12. 2020) - projekt ČR

Mezioborové setkání 1.12. 2020 - projekt PHA

kurzu Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované (21.5. 2020) - projekt ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

z kurzu Úvod do individuálního plánování (13.10. 2020) - projekt ČR

z metodického setkání v Evropském domě (11.2. 2020) - projekt ČR
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Pantomima neslyšících
Pantomima neslyšících se již od roku 1981 systematicky zabývá výchovou neslyšících herců
regionálních souborů a kroužků pantomimy. Pantomima jako nástroj arteterapie slouží v praktickém
procesu integraci sluchově postižených. Má přínos kulturní, umělecký a informativní. Výrazně profiluje
kulturu neslyšících. Cílem projektu je využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění
zdravotním postižením.
V roce 2020 se konalo 10 společných víkendových zkoušek v Brně. Přesto, že většina kulturních akcí
byla zrušena, soubor se zúčastnil 25. celostátní divadelní přehlídky Otevřeno v Kolíně, přehlídky
Jiráskův Hronov a Mimefestu v Poličce. Neslyšící herci na těchto akcích již tradičně sklízejí
zasloužené ovace.

Projekt
Pracoviště Výše dotace
Pantomima neslyšících ČR
70 000 Kč

Poskytovatel dotace
Ministerstvo kultury

Tlumočení plesu Harmonie v Karlových Varech
Již od roku 2016 zajišťujeme tlumočení do znakového jazyka na velkolepé akci pro osoby se
zdravotním postižením v Karlových Varech – každoroční Ples Harmonie. Ten se v roce 2020 uskutečnil
těsně před začátkem pandemie 7. 3. 2020.

Pracoviště
Tlumočení akce Ples Harmonie 2020

Výše
dotace

Karlovy Vary 15 000 Kč

Karlovy Vary
Celkem

15 000 Kč

Poskytovatel
dotace
město Karlovy
Vary

Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. pokračoval i v roce 2019 v realizaci projektu
v rámci výzvy 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce s názvem
Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící, registrační č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605
(dále jen „projekt“), který byl zahájen dne 1. 10. 2018 a potrvá do 30. 9. 2020.
V roce 2020 realizoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. dva projekty zaměřené na
kvalitu sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením a to: Zkvalitňujeme sociální služby pro
neslyšící (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605), který byl zaměřen na vybrané poskytovatele z celé
České republiky mimo Prahu (dále tedy ‚celorepublikový projekt‘) a Zkvalitňujeme sociální služby
pro neslyšící v Praze (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356), který je zaměřen na 2 poskytovatele se
sídlem v Praze (dále tedy ‚pražský projekt‘).
Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice od jara 2020 byla i realizace těchto dvou
projektů ovlivněna – například převedením aktivit do on-line formy.
Celorepublikový projekt (Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící) se konal od 1. 10. 2018 a jeho
realizace byla ukončena k 31. 12. 2020 (na základě schváleného prodloužení z původně plánovaného
konce k 30. 9. 2020). Projekt měl celkem 5 klíčových aktivit a byl zaměřen na zvýšení kvality
poskytovaných sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením v deseti zapojených organizacích
(pobočných spolcích SNN v ČR, z. s. a obecně prospěšných společností, které SNN v ČR, z. s. založil)
z celé České republiky.
Během roku 2020 se uskutečnily konzultace s cílem aktualizovat standardy kvality v sociálních
službách, akreditované semináře na vybraná témata, metodická setkání, mezioborová setkání a také
jednání se zpracovatelem databázového systému pro evidenci sociální práce. Dále byla vytvořena
a zveřejněna videa v českém znakovém jazyce prezentující část poskytovatelů zapojených do projektu
ve formě srozumitelné pro osoby se sluchovým postižením.
Tato videa jsou umístěna na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů a také na webových
stránkách SNN v ČR, z. s. (v sekci Kontakty). V prosinci 2020 se pak uskutečnila závěrečná on-line
konference, která se věnovala tématu nepříznivé sociální situace a také shrnutí a zhodnocení celého
projektu.
Za dobu realizace celorepublikového projektu (od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020) se povedlo uskutečnit:
� vyhodnocení 20 sociálních služeb v 9 zapojených organizacích,
� 105 konzultací za účelem aktualizace standardů kvality sociálních služeb a navazujících
metodických postupů a 7 videí prezentující sociální služby šesti zapojených organizací ve formě
srozumitelné pro osoby se sluchovým postižením,
� 12 kurzů akreditovaných u Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho 3 byly určeny primárně
pro tlumočníky českého znakového jazyka a ostatní pro všechny zaměstnance zapojených organizací)
a 8 metodických setkání (např. na téma příslušenství ke kompenzačním pomůckám, způsobu
vykazování sociální práce a komunikace s krajem, na jednotlivé druhy sociálních služeb...),
� zpracování a zprovoznění databáze evidence a vykazování sociální práce,
� 11 mezioborových setkání (ve většině z krajů, kde působí některá ze zapojených organizací,
to bylo alespoň jedno setkání, někde dokonce více) a závěrečná konference, kde došlo ke zhodnocení
působení v projektu a řešení otázky nepříznivé sociální situace osob se sluchovým postižením.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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Pražský projekt (Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze) trvá od 1. 7. 2020 a bude končit
k 30. 6. 2022. Do projektu jsou zapojeny dvě organizace se sídlem v Praze, a to Centrum
zprostředkování tlumočení neslyšícím (CZTN) a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o. p. s. (CNN, o. p. s.) s celkovým počtem 4 sociálních služeb.
Tento pražský projekt má celkem 4 klíčové aktivity a zaměřuje se, stejně jako předcházející
celorepublikový projekt, na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby se sluchovým
postižením. V rámci projektu se uskuteční zhodnocení současných postupů při práci s klientem,
následné konzultace s cílem aktualizovat standardy kvality a navazující metodické postupy, zvyšování
odbornosti zaměstnanců zapojených organizací (akreditovanými i neakreditovanými kurzy) a podpora
mezioborové spolupráce.
Na začátku realizace projektu (v červenci 2020) se uskutečnila setkání se zapojenými organizacemi
s cílem vyjasnit si očekávání od projektu a nastavit spolupráci. Také se konalo setkání s vybranými
externími odborníky na oblast kvality poskytovaných sociálních služeb, kteří budou v CNN, o. p. s.
a CZTN provádět vyhodnocení a následné konzultace.
Byly též naplánované termíny pro vyhodnocení na podzim 2020, ale vzhledem k nestálé
epidemiologické situaci a měnícím se podmínkám se povedlo uskutečnit pouze jedno celé vyhodnocení
(ze čtyř) a z dalšího pouze rozhovory s klienty. Zbývající vyhodnocení (dvě celá a z jednoho ostatní
části) byly posunuty až na rok 2021.
Dále se uskutečnila komunikace ohledně preferovaných akreditovaných kurzů (za dobu realizace se
mají konat čtyři), preferovaných neakreditovaných kurzů (uskuteční se též čtyři) a mezioborových
setkání (opět čtyři).
V prosinci 2020 bylo uskutečněno první mezioborové setkání v rámci projektu, které bylo určeno pro
instituce, které se zaměřují na pomoc osobám se sluchovým postižením na území hlavního města
Prahy. Toto setkání se uskutečnilo online. Další setkání jsou plánována na rok 2021.

Projekt

Pracoviště

Zkvalitňujeme sociální
služby pro neslyšící

ČR

Zkvalitňujeme sociální
služby pro neslyšící v
Praze

Praha

Výše dotace
4 662 928,75 Kč

Poskytovatel dotace
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605

Doba trvání
projektu
24 měsíců
1 668 995,00Kč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356

Jiné aktivity mimo projekty SNN v ČR
Pacientská rada ministra zdravotnictví
Od října 2017 je prezidentka SNN v ČR Šárka Prokopiusová členkou Pacientské rady, poradního
orgánu ministra zdravotnictví, a ve své činnosti pokračuje dosud. Prostřednictvím členství je možné
navrhovat a připomínkovat různé legislativní návrhy a změny. I v roce 2020 byla zvýšená pozornost
věnována proplácení zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami. Tedy proplácení sluchadel,
tvarovek a kochleárních implantátů. Podařilo se prosadit několik pozitivních změn, jedná se však o
dlouhodobý proces a výsledky jsou patrny minimálně s ročním zpožděním (2021-22).
Účast v legislativním procesu
Přehled nejdůležitějších aktivit v legislativní oblasti v roce 2020:
novela zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách
novela zákona 231/2001 O provozování rozhlasového a televizního vysílání
novela zákona 329/2001 O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Novela zákona 268/2004 Sb. O zdravotnických prostředcích
Novela zákona 354/2019 Sb. O soudních tlumočnících a překladatelích
Vlastní připomínky k zákonu 358/1992 Sb. NOTÁŘSKÝ ŘÁD, zákonu 301/200Sb. O MATRIKÁCH
a zákonu 247/2000 Sb. O ZÍSKÁVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K
ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Ve spolupráci se Sdružením zdravotně postižených, ASNEP a NRZP byly průběžně připomínkovány
návrhy legislativních změn v zákonech a jiných právních předpisech.

Spolupráce s Českou poštou – komunikátory pro nedoslýchavé

Most
Mladá Boleslav

Doba trvání
projektu
24 měsíců

Hradec Králové

Praha
Plzeň
Olomouc

I když neslyšíme, potřebujeme vědět
V roce 2020 pokračoval v Brně evropský projekt, který byl zahájen v prosinci 2019. Projekt je
zaměřený na zajištění informovanosti a vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením.

Projekt
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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Poskytovatel dotace
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013002

Brno

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

I když neslyšíme,
potřebujeme vědět

Pracoviště Výše dotace
3 304 008,75 Kč
ČR
Doba trvání
projektu
36 měsíců

Ostrava

Domažlice

21

SEZNAM POŠT, KDE NAJDETE KOMUNIKÁTORY:
Praha 1
Praha 82
Praha 28
Ostrava 2
Brno 2
Domažlice 1
Plzeň 1
Hradec Králové 2
Most 1
Olomouc 10

Jindřišská 909/14,
Burešova 1663/3,
Karlovo náměstí 2097/10,
Wattova 1046/19,
Nádražní 118/7,
Msgre. B. Staška 71,
Solní 260,
Zamenhofova 915/2,
Moskevská 5,
Foerstrova 717/21,

110 Praha 1 – Nové Město
182 00 Praha 82 – Kobylisy
128 00, Praha 2
70200, Ostrava
602 00, Brno–Město
344 01, Domažlice
301 00, Plzeň–Město
500 02, Hradec Králové
434 01, Most
770 10, Olomouc

Finanční zdroje pro Krajské organizace SNN v ČR
Středočeský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Další finanční zdroje pro ostatní pobočné spolky a obecně prospěšné organizace SNN v ČR
Úřad vlády
Magistrát hlavního města Prahy
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Pilotní projekt komunikátoru pro nedoslýchavé a ohluchlé na pobočkách České pošty slavil v roce
2018 mezi lidmi se sluchovým handicapem úspěch. Deset krabiček, které zesilují hlas pracovníků za
přepážkou, proto zůstalo na pobočkách České pošty dosud.
Lidé se sluchovým handicapem si na svém sluchadle přepnou na systém indukční smyčky. Díky tomu
pak s pomocí komunikátoru slyší mnohem lépe hlas pracovníka na přepážce, který mluví do
mikrofonu. Nedoslýchavé tedy neruší okolní zvuky, hluk se zcela eliminuje. Komunikátor pomáhá
například i seniorům, kteří již hůře slyší, ale sluchadlo nemají. V tomto případě krabička slouží jako
prostý zesilovač zvuku. Po zmáčknutí je hlas pracovníka za přepážkou hlasitější.
Pilotní projekt slavil v roce 2018 takový úspěch, že Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ve
spolupráci s Českou poštou vytipoval v roce 2019 deset míst po celé republice.

Dary (drobní dárci)
Všem našim sponzorům, donátorům a příznivcům děkujeme za finanční, věcné
a morální podpoření našich aktivit a věříme v jejich přízeň nadále. Děkujeme i našim pracovníkům,
spolupracovníkům, dobrovolníkům a funkcionářům za obětavou práci, trpělivost a čas, který věnují pro
naplnění cílů SNN v ČR.
Použité fotografie: Jiří Čejka, Veronika Cézová, archiv SNN v ČR
Jazyková korektura: Veronika Cézová, tisková mluvčí SNN ČR
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Zpráva auditora
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