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Kdo jsme 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. (dále jen Federace) je neziskové občanské sdružení 
s celorepublikovou působností, jejíž vznik iniciovali rodiče dětí se sluchovým postižením již v roce 1990. 
Potřeby a požadavky rodin se v průběhu let měnily a specifikovaly. Odpovědí na tyto změny byla postupná 
profesionalizace poskytovaných odborných služeb orientovaných na děti i dospělé. v současné době nabízí 
Federace jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývajících 
potřeby dětí a dospělých se sluchovým postižením a jejich rodin. 
 

Naše cíle: 
• Obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů 
• Přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením 
• Pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení 
• Usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti 
• Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení 

 

Naše poslání: 

Našim posláním je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit 
nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do 
většinové slyšící společnosti. 

 

Cílové skupiny: 
• Rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od 0 do 18 let 
• Dospělí se sluchovým postižením a jejich rodiny 
• Zájemci o problematiku sluchového postižení (studenti, veřejnost, odborní pracovníci v oblasti 

zdravotnictví, sociálních služeb aj.) 
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Slovo ředitele 
 

Vážení přátelé, 
 
ráda bych poděkovala Vám všem, kteří jste nás v roce 2013 podpořili, ať už finančně, věcně 
či morálně. Chci poděkovat za spolupráci i všem členům, klientům, dobrovolníkům a 
spolupracujícím odborníkům. Zvláštní poděkování patří členům představenstva a revizní 
komise Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Velmi si pomoci Vás všech vážím 
a doufám, že nám svou přízeň zachováte i nadále. 
 
Rok 2013 byl velmi významný z mnoha důvodů. Především naše organizace, ačkoli má historicky i fakticky 
celostátní působnost, byla hlavním donátorem Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR přeřazena mezi krajské 
poskytovatele sociálních služeb. Tento krok nám způsobil velké komplikace, protože jsme na něj nebyli 
připraveni ani my, ani příslušné kraje. Současně některé sociální služby nebyly dostatečně finančně podpořeny 
a bohužel nebylo možné kontinuálně zachovat úplnou nabídku služeb a udržet vyrovnaný rozpočet. 
 
Rok 2013 přinesl i pozitivní momenty. V průběhu celého roku se členové představenstva, pracovní skupina pro 
transformaci, zaměstnanci i členové FRPSP věnovali potvrzení a dokončení přerodu organizace založené na 
spolkové činnosti v organizaci poskytující profesionální sociální služby. Důvodů k realizaci tohoto kroku bylo 
několik, především reálná skutečnost, tedy fakt, že členská základna FRPSP byla dlouhodobě neaktivní a 
členové projevovali zájem především o služby, informace nebo mezioborovou spolupráci. Druhým důvodem byl 
požadavek nového Občanského zákoníku oddělit poskytování sociálních služeb od spolků, které se primárně 
věnují zájmové činnosti. Celým procesem transformace nás úspěšně provázela JUDr. Lenka Deverová. V závěru 
roku, 27.12.2013 byla transformovaná organizace, nyní nově pod názvem Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s.,  zaregistrována se zachováním své historie, účtu a identifikačního čísla. Abychom mohli i nadále nabízet 
všechny služby, tedy i ty, které nejsou službami sociálními a uchovali pro rodiče a jejich děti možnost 
sdružování, založili jsme ještě jednu nástupnickou organizaci, Informační centrum rodičů a přátel sluchově 
postižených, z.s.. 
 
Další významnou událostí roku byl velmi dlouho očekávaný převod budovy, ve které je hlavní sídlo organizace, 
z Fakultní nemocnice Motol, která byla jen dočasným vlastníkem, zpět na Magistrát hlavního města Prahy a 
uzavření nájemní smlouvy s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. na 10 let. Tato skutečnost nám umožní 
realizovat i investiční projekty, budovu zateplit, výrazně ušetřit finanční prostředky vynaložené na platbu 
energií a celkově zvýšit úroveň prostředí, pro poskytování služeb. 
 
Jak se dočtete ve výroční zprávě dále, i přes finanční nepřízeň, se nám podařilo realizovat i řadu významných a 
velmi užitečných projektů, vytvořit nebo stabilizovat pracoviště v Ostravě, v Liberci a Pardubicích, výrazně 
zvýšit počet rodin, který služby nabízíme. 
 

Zcela jistě jsme v roce 2013 ušli velký kus cesty i díky Vaší podpoře, pomoci a zájmu, za což 
ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.                  
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Organizační struktura 
Nejvyšším orgánem Federace je Valné shromáždění, které se schází nejméně jednou ročně. Schvaluje zásadní 
dokumenty, zprávu o činnosti a hospodaření a případně volí orgány na další období. 
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Lidé 
Představenstvo: 

Mgr. Leona Pejcharová 

Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Semerádová 

Mgr. Jan Klimeš 

Mgr. Eva Sojková 

Revizní komise: 

Mgr. Monika Ťuláková 

Ing. Jana Kudrnovská 

Mgr. Šárka Hyská 
 

 

 

 

 

Výkonná ředitelka, 

Statutární zástupce 

Mgr. Jana Fenclová 

Administrativa 

Lenka Kulhánková 

Iveta Zabdyrová 

 

 

 

 

Středisko rané péče Tamtam Praha 

Mgr. Martina Péčová 

PhDr. Iva Jungwirthová 

Marcela Peřinová, DiS. 

Mgr. Eva Sobotová 

Mgr. Štěpánka Kolková 

Mgr. Alžběta Osmančíková 

Mgr. Kateřina Motyčková 
 

Středisko rané péče Tamtam Olomouc 

Mgr. Anna Kučerová, PhD. 

Bc. Jana Sedláková 

Bc. Lucie Hochmajerová 

Mgr. Miroslava Francová 

PhDr. Anna Tvrdoňová 

Mgr. Marie Pečivová 
(do 31. 8. 2013) 

Mgr. Pavla Slepicová 
(do 31. 10. 2013) 

Mgr. Alena Majkusová 
 

Sociální poradna pro osoby se sluchovým 
postižením a jejich blízké 

Mgr. Eva Sichrová 

Mgr. Adéla Dědečková 
 

Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se 
sluchovým postižením 

Praha: 

Jana Hrmová, DiS. 

Mgr. Kristýna Klatovská 
(od června 2013 na mateřské dovolené) 

Mgr. Kateřina Motyčková 

Bc. Ondřej Bandola 
(od června 2013) 

Mgr. Eva Uhrová 
(od srpna 2013) 

Ostrava: 

Mgr. Lena Lichtenberková 

Barbora Končeková 

Liberec: 

Mgr. Barbora Zacho 

Lenka Marxová 

Mgr. Marie Holá 

Pardubice: 

Mgr. Romana Procházková 

Mgr. Jitka Motyčková 
 

Informační centrum o hluchotě 

Mgr. Jitka Motejzíková 

Růžena Flodrová 
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Nejdůležitější události roku 2013 

Leden 
Aktivní účast na dvoudenním semináři pro surdopedy ze Slovenska, který se uskutečnil v Bratislavě. Jeho smyslem bylo 
seznámit slovenské kolegy se systémem poskytování rané péče rodinám s dětmi se sluchovým postižením v ČR. 

Březen 
Velikonoční setkání – tradiční akce pro rodiny s dětmi. Účastnilo se celkem 19 rodin (21 dospělých a 29 dětí). 

Duben 
Noc s Andersenem – již po páté jsme se zúčastnili celorepublikové akce, která se zaměřuje na podporu čtenářství u dětí. 

Zaměstnanci Federace absolvovali školení zaměřené na transformaci organizace a změny v občanském zákoníku. Školení 
uspořádalo Spiralis, o. s. 

Účast na prezentační akci pro neziskové organizace „Den země“ konané v Pardubicích. 

Květen 
Účast na NGO Marketu – 14. ročníku veletrhu neziskových organizací. 

Konání týdenní pobytové akce pro rodiny s dětmi. Účastnilo se 15 rodin s nejmenšími dětmi se sluchovým postižením 
(ve věku od 6 měsíců do 4 let). 

Výjezdní zasedání pracovní skupiny pro transformaci – jednání o přímé transformaci z občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost. Příprava podkladů, materiálů a dokumentace potřebné k tomuto kroku. 

Červen 
Konání Valného shromáždění. 

Účast na festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ konaného v Hradci Králové. 

Den pro děti s Tamtamem v Olomouci – kulturně osvětová akce pro veřejnost. 

Zahradní slavnost – tradiční kulturně osvětová akce pro rodiny s dětmi. I přes velmi špatné počasí a omezení aktivit 
v rámci akce se účastnilo celkem 30 rodin (34 dospělých a 45 dětí). 

Září 
Aktivní účast na 3. konferenci pracovníků v rané péči. 

Stodůlecký Jarmark – tradiční kulturně osvětová akce pro rodiny s dětmi. Účastnilo se 42 rodin (48 dospělých a 60 dětí). 

Aktivní účast na Foniatrických dnech Evy Sedláčkové, pořádaných Foniatrickou klinikou v Brně. 

Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Labem. 

Konání mimořádného Valného shromáždění. Představenstvo předalo pravomoci k jednotlivým krokům připravované 
transformace pracovní skupině pro transformaci a výkonné ředitelce Federace. 

Říjen 
Kvalifikační kurz poradce rané péče (4 účastníci z řad zaměstnanců Federace). 

Listopad 
Týden rané péče – aktivní účast obou pracovišť v Praze a Olomouci, pořádání doprovodných akcí (Den otevřených dveří 
ve Středisku rané péče Tamtam Olomouc, Týden se znakující obsluhou v kavárně Dobrá trafika v Praze aj.). Všechny akce 
byly určeny širší veřejnosti s cílem seznámit je s problematikou sluchu a dětí se sluchovým postižením. 

Prosinec 
Slavnostní zahájení putovní výstavy fotografií „S Tamtamem na cestách“ v Domě kultury města Ostravy. Fotografie 
představují službu rané péče. 

Mikulášská nadílka a Vánoční trhy – tradiční akce pro rodiny s dětmi. Účastnilo se celkem 30 rodin (37 dospělých 
a 51 dětí). 

23. 12. 2013 bylo vlastnictví budovy, ve které Federace sídlí, po několikaletém řízení přepsáno z FN Motol na MHMP. 

27. 12. 2013 se Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. transformovala na Centrum pro dětský sluch, o.p.s. 
a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 
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Jaké služby poskytujeme 
 
Základem jsou odborné sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.: 

 Raná péče (Středisko rané péče Tamtam Praha, Středisko rané péče Tamtam Olomouc) 

 Odborné sociální poradenství (Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké) 

 Sociálně aktivizační služby (Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením) 

Forma poskytovaných služeb: terénní a ambulantní. 
Základní poskytované služby jsou bezplatné a lze je užívat pravidelně a dlouhodobě, ale i jednorázově. 
 

Co dalšího nabízíme: 

 Informační centrum o hluchotě se specializovanou knihovnou 

 Specializované poradenství – logopedické, psychologické, speciální pedagogicko-psychologické 

 Týdenní pobytové akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 

 Informační a vzdělávací služby 

 Kulturně osvětové akce, akce pro rodiny s dětmi 

 Významné víceleté projekty s celospolečenským dopadem 

 

Úzce spolupracujeme s: 

 Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o. 
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Raná péče 
 

Poslání 

Podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku, pomoc při jejím 
přirozeném fungování se zapojením všech členů včetně sourozenců, podpora dítěte a jeho optimálního vývoje tak, 
aby se maximálně využilo jeho přirozených dovedností a rozvíjely se jeho schopnosti v oblastech, které jsou ztíženy 
sluchovým nebo kombinovaným postižením. Posílení kompetencí rodiny a snížení její závislosti na sociálních 
systémech, vytváření podmínek sociálního začleňování pro dítě i rodinu. 
 

Cíle 

Cílem služby rané péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Tento hlavní cíl služby je možné rozčlenit do několika 
dílčích cílů poskytování služby rané péče:  

 snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj,  

 zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy,  

 posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech, 

 vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. 
 

Cílová skupina 

Slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se sluchovým nebo 
kombinovaným postižením, z nichž jedno je vždy sluchové, 
ve věku 0 – 7 let. Neslyšící rodiče se slyšícím dítětem ve věku 
0 – 7 let. 
 
 

Středisko rané péče Tamtam Praha 
ranapece@tamtam-praha.cz 
 

Působnost 

Středisko rané péče Tamtam Praha působí v 9 krajích ČR. Uživatelem služby se rozumí rodina s dítětem se 
sluchovým nebo kombinovaným postižením. 

Hlavní město Praha ................. 29 uživatelů 
Jihočeský kraj .......................... 15 uživatelů 
Karlovarský kraj ....................... 3 uživatelů 
Královéhradecký kraj ............... 9 uživatelů 
Liberecký kraj .......................... 11 uživatelů 

Pardubický kraj ....................... 6 uživatelů 
Plzeňský kraj ........................... 11 uživatelů 
Středočeský kraj ..................... 34 uživatelů 
Ústecký kraj ............................ 17 uživatelů 

 

Statistiky 

135 uživatelů služby. 34 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 35 zahájena. 
744 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních 
62 ambulantních konzultací 
1736 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby 
89.966 ujetých kilometrů 
 

Plán na rok 2014 

 Poskytovat kvalitní profesionální služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. 

 Zajistit dostupnost služby klientům s odpovídajícím finančním zajištěním. 

 Získat nový služební vůz pro poskytování terénní služby. 

 Zajistit obnovu a rozvoj materiální zázemí včetně vizuálně posílené audiometrie. 

 Zvyšovat kvalifikaci pracovníků účastí na seminářích a odborných konferencích. 
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 Rozvíjet metodu funkčního vyšetření sluchu pomocí vizuálně posílené audiometrie. 

 Hledat možnosti vlastních zdrojů financování, fundraisingu, firemního a soukromého sponzorství a dárcovství. 

 Aktualizovat metodické materiály a další odborné texty vztahující se k poskytování služby určené pro interní 
využití. 

 Účastnit se komunitních plánování na krajské úrovni. 

 Zvýšit informovanost o službě a cílové skupině mezi odbornou 
a laickou veřejností účastí a prezentací na akcích různého typu 
včetně odborných konferencí a seminářů. 

 Aktivně spolupracovat s jednotlivými kraji na tvorbě plánů 
rozvoje sociálních služeb pro další období. 

 
 
 

Středisko rané péče Tamtam Olomouc 
ranapece@tamtam-olomouc.cz 
 

Působnost 

Středisko rané péče Tamtam Olomouc působí v 6 krajích ČR. Uživatelem služby se rozumí rodina s dítětem se 
sluchovým nebo kombinovaným postižením. 

Jihomoravský kraj .................... 27 uživatelů 
Moravskoslezský kraj .............. 43 uživatelů 
Olomoucký kraj ....................... 40 uživatelů 

Pardubický kraj ....................... 8 uživatelů 
Vysočina .................................. 9 uživatelů 
Zlínský kraj .............................. 5 uživatelů 

 

Statistiky 

132 uživatelů služby. 70 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 35 zahájena 
527 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních 
59 ambulantních konzultací 
1575 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby 
83.391 ujetých kilometrů 
 

Plán na rok 2014 

 Poskytovat kvalitní služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. 

 Zajistit dostupnost služby. 

 Zvýšit informovanost o potřebnosti služby mezi odbornou a laickou veřejností. 

 Zvyšovat kvalifikaci pracovníků. 

 Zajistit finanční prostředky. 

 Účastnit se komunitních plánování. 

 Aktualizace metodických materiálů. 

 Získat služební vůz pro poskytování služby. 

 Zajistit materiální zázemí. 

 Hledat možnosti vlastních zdrojů financování. 

 Zajistit prezentaci a informovanost i potřebnosti služby na 
krajských úřadech. 

 Stabilní instalace zařízení vizuálně posílené audiometrie. 
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Odborné sociální poradenství 
 

Poslání 

Poskytování odborného sociálního poradenství osobám se 
sluchovým postižením formou, která vyhovuje individuálně 
potřebám jednotlivých uživatelů služby (český znakový jazyk, 
mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace 
v češtině). 
 

Cíle 

Poskytování odborného sociálního poradenství zaměřeného na 
sluchové postižení, především na tyto oblasti: 

 dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby se sluchovým či jiným zdravotním 
postižením, 

 kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením, 

 pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence, 

 pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneužívání či další rodinná 
a pracovněprávní problematika, 

 informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce. 
 

Cílová skupina 

Osoby se sluchovým postižením, zdravotním postižením, kombinovaným postižením, osoby v krizových situacích, 
rodiny s dětmi se sluchovým postižením, senioři. Poradenství je poskytováno bez ohledu na věk. 
 

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké 
socpor@frpsp.cz 
 

Působnost 

Sociální poradna působí ve všech 14 krajích ČR. Služba je poskytována ambulantně (osobně, telefonicky, e-mailem, 
přes Skype). 

Hlavní město Praha ................. 66 uživatelů 
Jihočeský kraj .......................... 3 uživatelé 
Jihomoravský kraj .................... 10 uživatelů 
Karlovarský kraj ....................... 3 uživatelé 
Královéhradecký kraj ............... 4 uživatelé 
Liberecký kraj .......................... 14 uživatelů 
Moravskoslezský kraj .............. 17 uživatelů 

Olomoucký kraj ....................... 10 uživatelů 
Pardubický kraj ....................... 7 uživatelů 
Plzeňský kraj ........................... 5 uživatelů 
Středočeský kraj ..................... 23 uživatelů 
Ústecký kraj ............................ 10 uživatelů 
Vysočina .................................. 3 uživatelé 
Zlínský kraj .............................. 3 uživatelé 

 

Statistiky 

178 uživatelů služby 
545 poradenských konzultací, z toho 66 konzultací v oblasti kontaktní práce, 38 konzultací v krizových situacích, 
93 konzultací v oblasti osobní asistence a 348 konzultací v oblasti dávek. 
 

Plán na rok 2014 

 Zajištění dostatku finančních prostředků na provoz služby. 

 Systematické oslovování krajů, na které byla podána žádost a navázání další spolupráce. 

 Personální změny spojené s odchodem vedoucí sociální poradny. 

 Udržení a zachování stávajících služeb pro uživatele. 

 Zapojení do dění v dalších střediscích organizace. 

 Propagační kampaň o službách sociální poradny. 
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Sociálně aktivizační služby 
 

Poslání 

Eliminovat nebo minimalizovat důsledky sluchového postižení na 
rodinu. Procesem poskytování služby podpořit rodinu a dítě tak, 
aby bylo možné nepříznivou situaci zvládnout v co nejkratším 
období a eliminovat nebo zkrátit sociální vyloučení jedince či 
rodiny. 
 

Cíle 

Cílem Aktivačního centra je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte 
s postižením v rodině, posílení sociálních a komunikačních dovedností dětí i rodičů 
a podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí 
k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. Specifika služby jsou dána odborností sociálních 
pracovníků specializovaných na sluchové postižení s výbornou znalostí znakového jazyka, zvolenými formami 
a metodami poskytování služby (skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní konzultace) 
 

Cílová skupina 

Slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se sluchovým nebo kombinovaným postižením, z nichž jedno je vždy 
sluchové, ve věku 0 – 18 let. Neslyšící rodiče se slyšícím dítětem ve věku 0 – 18 let. Osoby v krizi. Dospělé osoby se 
sluchovým postižením. 
 

Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 
aktivacni.centrum@frpsp.cz 
 

Působnost 

Aktivační centrum působí v 11 krajích ČR prostřednictvím pracovišť v Praze, Pardubicích, Ostravě a Liberci. 

Hlavní město Praha ................. 58 uživatelů 
Jihočeský kraj .......................... 2 uživatelé 
Královéhradecký kraj ............... 3 uživatelé 
Liberecký kraj .......................... 19 uživatelů 
Moravskoslezský kraj .............. 24 uživatelů 
Pardubický kraj ........................ 7 uživatelů 

Plzeňský kraj ........................... 5 uživatelů 
Středočeský kraj ..................... 40 uživatelů 
Ústecký kraj ............................ 1 uživatel 
Vysočina .................................. 1 uživatel 
Zlínský kraj .............................. 1 uživatel 

 

Statistiky 

161 uživatelů služby 
82 strukturovaných programů pro rodiče s dětmi 
37 kurzů komunikace s neslyšícím dítětem 
7 kulturně osvětových akcí pro rodiny s dětmi 
207 ambulantních konzultací 
34 terénních konzultací 
 

Plán na rok 2014 

 Poskytovat kvalitní sociálně aktivizační služby rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. 

 Zajištění dostatku finančních prostředků na provoz služby. 

 Systematické oslovování krajů, na které byla podána žádost a navázání další spolupráce. 

 Aktualizace metodických materiálů. 

 Stabilizace nových pracovišť v Liberci, Ostravě a Pardubicích. 

 Zvýšení kvalifikace pracovníků. 

 Rozšíření nabízených programů pro uživatele služby. 
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Informační centrum o hluchotě se specializovanou knihovnou 
ic@frpsp.cz, knihovna@frpsp.cz 
 

Cíle 

 Poskytování 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…). Osvěta v oblasti šíření poznatků o životě lidí se 
sluchovým postižením v majoritní slyšící společnosti. 

 Vyhledávání a získávání informačních pramenů o sluchovém postižení, které jsou vydávány na území České 
republiky i v zahraničí, jejich zpracování a zpřístupnění veřejnosti. 

 Vydávání specializovaného časopisu Info-Zpravodaj, který je jako informační bulletin vydáván každý měsíc 
a jako magazín každé tři měsíce. Obsahuje především informace o výchově a vzdělávání dětí se sluchovým 
a kombinovaným postižením. 

 Prodej populárně naučné literatury z různých oblastí týkajících se sluchového postižení. 

 Tvorba vzdělávacích materiálů. 
 

Cílová skupina 

 Slyšící rodiče, kterým se narodilo dítě s různým typem sluchového či kombinovaného postižení a nezbytně 
potřebují informace, aby mohli tuto obtížnou situaci zvládnout 

 Neslyšící rodiče, kteří zde hledají informace a materiály pro výchovu svých dětí 

 Odborníci zejména z řad pedagogů, kteří se sluchově postiženými dětmi pracují 

 Slyšící i sluchově postižení studenti vysokých škol, kteří studují obory zabývající se sluchovým postižením 
(speciální pedagogika – surdopedie, logopedie; čeština v komunikaci neslyšících, sociální práce, aj.) 

 Širší veřejnost, která se o problematiku sluchového postižení zajímá 
 

Působnost 

Informační centrum působí ve všech 14 krajích ČR. 82 registrovaných klientů je z hlavního města Praha, 121 je 
mimopražských. 
 

Statistika 

203 registrovaných klientů, z toho 57 nových klientů 
2.151 výpůjček 
1.038 osobních návštěv 
729 prodaných publikací 
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Další projekty 
 
 

Udržitelný vzdělávací program pro zaměstnance FRPSP, o. s. a BMŠ, s. r. o. 

Projekt je realizován v  operačním programu Praha – adaptabilita. 

 
Začátek projektu: 1. 11. 2010 

Ukončení projektu: 30. 4. 2014 

Cíl projektu: Sjednocení profesní úrovně všech zaměstnanců na takovou úroveň, která zajistí profesionální 
poskytování služeb a také dosažení budoucí soběstačnosti v oblasti vzdělávání vlastních zaměstnanců 
prostřednictvím vzdělání a zácviku vlastních interních lektorů a metodiků. Součástí projektu je i vytvoření 
vlastních metodických postupů a výukových materiálů. 

Realizace projektu v roce 2013: Probíhala výuka znakového jazyka skupinová i individuální. Finišovaly práce na 
metodikách interní výuky znakového jazyka a na interních výukových materiálech a DVD s cílem sjednotit 
používanou terminologii a znalosti na jednotlivých 
pracovištích. v průběhu ledna – března byly pro zaměstnance 
FRPSP uspořádaný 4 odborné semináře: 

 MUDr. Libor Černý – Problematika přidělování sluchadel 
u malých dětí (10. 1. 2013) 

 Mgr. Petra Kopecká, PaedDr. Eva Škodová – Vývojová 
dysfázie (17. 1. 2013) 

 Mgr. Marcela Štolcarová – Péče o děti s kombinovaným 
postižením (1. 2. 2013) 

 Mgr. Světlana Pokorná–Vrablecová – Obtížné situace při 
práci s klientem, jak zvládat náročnou komunikaci (12. 3. 2013) 

 
 
 
 

Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo navazující následnou péčí pro 

děti se sluchovým postižením a jejich rodiny 

Projekt je realizován za podpory Nadace Sirius. 

Začátek projektu: 1. 1. 2011 

Konec projektu: 30. 6. 2013 

Cíl projektu: Vytvoření uceleného systému eliminujícího špatnou nebo opožděnou diagnostiku dítěte se 
sluchovým postižením, který umožňuje dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám včasné zapojení do 
navazujícího komplexu speciální odborné péče; vytvoření funkční sítě odborníků. Tvorba informačních 
a vzdělávacích materiálů pro rodiče dětí se sluchovým postižením. 

Realizace projektu v roce 2013: K 31. 12. 2012 byla ukončena část projektu, která se věnovala nastartování 
včasné diagnostiky. Byl dokončen dokumentární film „O rodičích, dětech a jejich komunikaci“. Film obsahuje 
informace pro rodiče čerstvě diagnostikovaných dětí, dalších příbuzných i odborníků, věnujících se 
problematice sluchového postižení. Ve filmu poskytují informace rodiče dětí, poradci rané péče, logoped, 
psychoterapeut, fyzioterapeut, foniatr i doc. Kabelka. 

http://www.nadacesirius.cz/
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V roce 2013 probíhala především tvorba DVD „Chci se s tebou domluvit. Raná 
komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český 
znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky“. DVD nabízí rodičům základy 
znakového jazyka a kombinované formy mluvení se znaky pro počáteční komunikaci 
s jejich dítětem. DVD nabízí tři části: slovníkovou část, část gramatickou (slova spojená do 
výpovědí s gramatickým výkladem) a část s ukázkami přirozené komunikace rodičů a dětí 
ve znacích. DVD bylo vydané 30. 6. 2013. 

 
 
 
 

Smysluplné pracovní uplatnění osob se sluchovým postižením 

Projekt je Realizováno v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 
Začátek projektu: 1. června 2012 

Ukončení projektu: 30. dubna 2014 

Cíl projektu: Prostřednictvím motivačních, vzdělávacích i praktických aktivit, pomoci min. 25 osobám s těžkým 
sluchovým postižením bez praxe nebo s malou praxí, získat sebejistotu a dovednosti potřebné pro 
sebevědomý vstup na trh práce a 11 z nich umístit na takové pracovní pozice, které odpovídají jejich intelektu 
a dovednostem. 

Realizace projektu v roce 2013: 

V období leden 2013 – březen 2013 probíhalo vzdělávání 2. skupiny redaktorů. Témata vzdělávacích 
seminářů: 

 Základy mediální praxe (historie v médiích, práce v médiích, 
práce s textem) 

 Tvorba základních typů textového mediálního sdělení 
(zpráva, úvodník, recenze, fejeton atd.) 

 Pořizování a zpracování reportážní fotografie (práce v terénu, 
úprava fotografií) 

 Pořizování a zpracování videozáznamu (typy záběrů, 
kompozice, střih, zpracování) 

 Seminář Public relations a fundrising (principy, typy zdrojů, 
nástroje) 

V souvislosti s umisťováním absolventů základního vzdělávacího programu byla sjednána týdenní praxe 
v některých z vydavatelských domů pro 8 účastníků projektu. Praxe redaktorů probíhala například 
v Rokycanském deníku, Náchodském deníku, Moravskoslezském deníku, MF Dnes Brno a jižní Morava, 
Týdeníku 5+2 dny, Jihlavských listech. 

Bylo zaměstnáno 7 regionálních redaktorů a 4 regionální manažeři. 

Došlo k výběru a vybavení vhodných prostor 3 regionálních informačních kanceláří v Liberci pro Liberecký 
kraj, v Pardubicích pro Pardubický a Královehradecký kraj a v Ostravě pro Moravskoslezský kraj. 

Redaktoři a manažeři projektu se aktivně účastnili veletrhů, komunitních plánování a dalších akcí 
v jednotlivých krajích, navazovali aktivní spolupráci zejména v krajích, kde sídlí regionální informační centra. 

Redaktoři se během projektu zúčastňovali odborných supervizních setkání, která sloužila k výměně informací, 
odbornému vedení a podpoře vykonávaných činností, zisku nových informací. Supervizních setkání se účastnili 
také psychoterapeutka, koordinátor projektu a koordinátor redakční práce. 
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Jsme u Vás! 

Projekt je realizován za podpory Nadace Člověk člověku. 

Začátek projektu: 1. 1. 2013 

Ukončení projektu: 31. 12. 2013 

Cíl projektu: Vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních a komunikačních 
dovedností dětí i rodičů a podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením 
vedoucí k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. Jedná se o projekt, který finančně 
podporuje poskytování sociálně aktivizačních služeb na nově 
vzniklých pracovištích v Liberci a Ostravě. 

Realizace projektu v roce 2013: Díky tomuto projektu mohly být 
rozvíjeny aktivity na nově vzniklých pracovištích. Po celý rok 
probíhaly na obou pracovištích pravidelné programy pro rodiče 
a děti (besedy, přenášky, podpůrné rodičovské skupiny, 
strukturované programy pro děti na rozvoj komunikačních 
a sociálních dovedností, kurzy komunikace s neslyšícím dítětem 
aj.). Celkem se za rok 2013 účastnilo těchto programů 43 rodin 
(23 rodin v AC Ostrava, 20 rodin v AC Liberec). 

 
 
 
 

Mobilní aplikace „Znakujte s námi“ 
Cíl projektu: Vývoj a vydání aplikace pro mobilní telefony určenou primárně pro rodiče, kterým se narodí dítě 
se sluchovým či kombinovaným postižením. Díky ní se mohou rodiče naučit základy českého znakového jazyka, 
které potřebují, aby mohli navázat počáteční komunikaci se svým dítětem. Aplikace vznikala v průběhu roku 
2013 ve spolupráci s firmou Inmite, s.r.o. Vývoj aplikace finančně podpořily Nadace Vodafone, Nadace Sirius 

a firma Invelt, s.r.o. Aplikace vyšla 24. 12. 2013.  

Proč aplikace vznikla: Aplikace „Znakujte s námi“ vznikla především jako reakce na nedostatek materiálů pro 
výuku znakového jazyka, které jsou navíc zaměřené na cílovou skupinu rodičů začátečníků. 

Jak aplikace vypadá a co může nabídnout: Aplikace je rozdělená na tři části. v první části 
je slovník s obecnou slovní zásobou českého znakového jazyka i se znaky zohledňujícími 
oblast komunikace s dětmi do 4 let. Ve slovníkové části je také soubor vět využitelných pro 
komunikaci s malým dítětem. Ve výukové části je zásoba více než 1.300 znaků rozdělená 
podle jednotlivých témat (rodina, zvířata, slovesa, hračky, atd.) a také podle úrovní 
obtížnosti. Tak se mohou rodiče učit znakový jazyk postupně, podle zvyšující se úrovně 
obtížnosti. Ve třetí části pak najdou tři typy kvízů, v nichž si mohou procvičit nabyté 
znalosti. Aplikace umožňuje také záznam informace, co umí dospělý (rodič) a co umí dítě. 
Znaky v aplikaci prezentují dva figuranti, neslyšící žena a muž, kteří mají sami neslyšící děti, 
komunikace s malými neslyšícími dětmi je pro ně tedy přirozená. 
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Komplexní primární podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižením – 

týdenní pobytová akce na rozvoj komunikace a interakce 

Projekt byl realizován za podpory MPSV – sekce rodina a Ministerstva zdravotnictví. 

Pobytové akce se zúčastnilo 15 rodin s dětmi s nejtěžšími sluchovými 
vadami, celkem 16 dětí se sluchovým postižením a 7 sourozenců. Akce 
konala od 12. 5. 2013 do 18. 5. 2013 v Srbsku u Karlštejna, k ubytování 
byly využity Hotel Elma a Hotel u Berounky. 

Pro rodiče byly denně připraveny tři přednášky, výuka komunikace, 
podpůrná skupina, služby psychologa a besedy s odborníky z dané oblasti 
(doc. Zdeněk Kabelka – 
Kochleární implantace, primářka 
MUDr. Olga Bendová – 
Diagnostická úskalí sluchových 
vad, MUDr. Ivan Jedlička – Vady 
sluchu a kompenzace sluchových 

vad, Mgr. Petra Kopecká – Logopedie u nejmenších dětí se 
sluchovým postižením, Mgr. Jana Fenclová – Integrace dětí se 
sluchovým postižením do běžných předškolních zařízení, 
PhDr. Iva Jungwirthová – Rozvoj komunikace a vztahy v rodině). 

Pro děti a jejich rodiče byly dále každý den připraveny individuální terapie zaměřené 
na rozvoj komunikace a rozvoj sluchového vnímání vedené logopedy a řečovými specialisty a skupinové 
terapie zaměřené na rozvoj interakce mezi rodiči a dítětem a podporu citových a sociálních vazeb. Součástí 
programu byla i beseda s dospělými neslyšícími, pravidelný nácvik na audiometrické vyšetření a společný výlet 
do Sv. Jána. 

 
 
 
 

Klub rodičů a dětí se sluchovým postižením 

Projekt byl realizován za podpory MPSV – sekce rodina. 

Celoročně Klub aktivně navštěvovalo 30 rodin. Programy byly 
připravovány společně s neslyšícími rodiči dle jejich aktuálních 
potřeb, např. přednášky spojené s besedami zaměřené na 
výchovu a vzdělání dětí, na péči o dítě z hlediska lékařského, 
na rozvoj osobnosti a přípravu na vstup do zaměstnání, na 
zvýšení finanční gramotnosti aj. Další část programů byla 
zaměřena na interakci mezi rodičem a dítětem a zvýšení 
rodičovských a komunikačních kompetencí. 
Celkem se uskutečnilo 14 programů (552 intervencí). 
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Finanční zpráva 
 
 

Náklady FRPSP 2013 

Materiál 690 838,00 

Pohonné hmoty 476 538,00 

Energie 707 799,00 

Opravy a udržování 186 861,00 

Cestovné 134 319,00 

Reprezentace 5 010,00 

Nakoupené služby 2 236 896,00 

Mzdové náklady 10 511 982,00 

Odpisy 125 284,00 

Ostatní finanční náklady 2 126 470,00 

Celkem 17 201 997,00 

 
 
 

Výnosy FRPSP 2013 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 6 415 413,00 

Ministerstvo zdravotnictví 146 400,00 

Ministerstvo kultury 0,00 

Úřad vlády ČR - Podpora VÚA 590 000,00 

Kraje, města 904 486,00 

Magistrát hl. m. Prahy 558 203,00 

Městská část Praha 13 60 000,00 

ESF - OPLZZ 2 810 126,00 

ESF - OPPA 301 847,00 

Nadace Sirius 206 358,00 

Nadace ostatní 252 500,00 

Dary firemních a individuálních dárců 1 310 180,00 

Vlastní výkony 3 646 484,00 

Celkem 17 201 997,00 
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Materiál Pohonné hmoty 

Energie 
Opravy a udržování 

Cestovné 

Reprezentace 

Nakoupené služby 

Mzdové náklady 

Odpisy 

Ostatní finanční náklady 

Materiál

Pohonné hmoty

Energie

Opravy a udržování

Cestovné

Reprezentace

Nakoupené služby

Mzdové náklady

Odpisy

Ostatní finanční náklady

Náklady FRPSP 2013 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Ministerstvo kultury 

Úřad vlády ČR - Podpora 
VÚA 

Kraje, města 

Magistrát hl. m. Prahy Městská část Praha 13 

ESF - OPLZZ 

ESF - OPPA 

Nadace Sirius 

Nadace ostatní 

Dary firemních a 
individuálních dárců 

Vlastní výkony 

Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo kultury

Úřad vlády ČR - Podpora
VÚA
Kraje, města

Magistrát hl. m. Prahy

Městská část Praha 13

ESF - OPLZZ

ESF - OPPA

Výnosy FRPSP 2013 
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Výnosy FRPSP 2007 – 2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 931 000 4 282 000 4 235 312 5 585 745 5 142 051 4 923 664 6 415 413 

Ministerstvo zdravotnictví 2 700 000 1 404 000 1 268 000 820 000 100 000 116 000 146 400 

Ministerstvo kultury 150 000 0 0 40 000 0 61 000 0 

Úřad vlády ČR - Podpora VÚA 0 0 0 410 000 443 000 596 000 590 000 

Kraje, města 196 000 127 000 555 000 1 792 500 308 000 1 945 512 904 486 

Magistrát hl. m. Prahy 527 000 463 000 300 000 344 200 742 400 760 000 558 203 

Městská část Praha 13 64 000 35 000 40 000 55 000 55 000 45 000 60 000 

Norské fondy 0 0 719 430 266 125 0 0 0 

ESF - OPLZZ 0 0 0 147 966 2 611 378 3 684 931 2 810 126 

ESF - OPPA 0 0 0 163 580 1 126 343 606 790 301 847 

Nadace Sirius 0 0 0 0 1 530 676 277 844 206 358 

Nadace ostatní 191 000 75 000 170 000 403 381 405 096 964 415 252 500 

Dary firemních a individuálních dárců 112 000 189 000 317 541 207 983 744 481 567 391 1 310 180 

Prodej majetku  0 2 655 000 0 0 0 0 0 

Vlastní výkony 1 592 000 1 650 000 1 575 391 1 542 283 2 222 730 2 197 765 3 646 484 

Celkem 11 463 000 10 880 000 9 180 674 11 778 763 15 431 155 16 746 312 17 201 997 
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Jako součást této výroční zprávy je vložena účetní závěrka. K nahlédnutí je účetní závěrka i výroční zpráva 
v sídle organizace nebo na webových stránkách organizace. 
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Děkujeme… 
…všem, kteří se o naši činnost zajímají, není jim lhostejná a v minulém roce nás podpořili ať už finanční částkou, věcným darem, 
nebo morálně. Vaši pomoc oceňujeme a velmi si jí vážíme. Konkrétně děkujeme: 
 

STÁTNÍM INSTITUCÍM, KRAJSKÝM 
a OBECNÍM ÚŘADŮM 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Úřad vlády ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Karlovarský kraj 

Královéhradecký kraj 

Liberecký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Pardubický kraj 

Ústecký kraj 

Městům a obcím: 

Brno 

Bruntál 

Císařov 

Fulnek 

Havířov 

Ivančice 

Jablonné 

Jablonec nad Nisou 

Kojetín 

Kožušany 

Litomyšl 

Loučany 

MČ Praha 13 

Nasavrky 

Odry 

Olomouc 

Ostrava 

Pardubice 

Prostějov 

Roudnice nad Labem 

Střítež 

Tišnov 

Trutnov 

Třinec 

Vrbátky 

Zábrodí 

Zákupy 

Znojmo 

NADACÍM a NADAČNÍM FONDŮM 

Člověk člověku 

ČSOB 

ČEZ 

Dobré místo pro život 

Konto Bariéry – Nadace Charty 77 

OKD 

Pomozme dětem žít lépe 

Pomozte dětem 

Sírius 

Větrník 

Vodafone Česká republika 

Výbor dobré vůle – nadace O. Havlové 

SOUKROMÝM a FIREMNÍM DÁRCŮM 

p. Al-Dabagh 

p. Balousová 

p. Baštecká 

p. Berndsen 

manželé Brandovi 

p. Brough 

p. Caffrey 

p. Cajthamlová 

p. Cimrová 

manželé Černohubovi 

p. Čurda 

p. Dušková 

p. Fendrychová 

p. Havlín 

p. Hejtman 

p. Heusler 

manželé Hradečtí 

manželé Hyských 

p. Jančová 

p. Kasáková 

manželé Kolkovi 

p. Kopřivová 

p. Kožíšek 

p. Krupičková 

p. Linhart 

manželé Linhartovi 

p. Marková 

p. Miklošová 

p. Mourková 

p. Novák 

p. Nováková 

p. Pavlasová 

p. Pazderová 

p. Pecharová 

manželé Pejcharovi 

p. Prokeš 

p. Sedlák 

p. Sedláková 

manželé Skopovi 

p. Slabý 

p. Slovák 

p. Strnadová 

p. Svačinová 

p. Šanderová 

p. Šiftancová 

p. Šimek 

p. Švanda 

p. Švecová 

p. Tichý 

p. Řehák 

p. Varvařovská 

p. Weilová 

p. Zatloukal 
 

Allianz 

Audiolight Service s.r.o. 

BiiGood s.r.o. – projekt Charitky® 

Bux.cz 

ComDis s.r.o. 

Dobrá trafika 

GNSH s.r.o. 

Good Data s.r.o. 

Inetprint 

Invelt s.r.o. 

Kalman Trade 

KIDSOUTDOOR.CZ 

McDonald‘s 

Mladá fronta 

Partners Financial Services, a.s. 

Portál 

R&F TRADE s.r.o. 

Ravy CZ a.s. 

Sekne 

Svět knihy s.r.o. 

Trivalent s.r.o. 

Zedex Panáček 

100WOOD 
 

Všem našim členům, kteří 
zaplatili členský příspěvek 
vyšší než 300,- Kč. 
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Kontakt 
 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

IČO: 00499811 

tel.: 235 517 313, 603 710 748 

fax: 235 517 691 

e-mail: frpsp@frpsp.cz 

www.frpsp.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č. ú.: 16835061/0100 

 
 

Nové kontaktní údaje od 27. 12. 2013, kdy se organizace transformovala na obecně 

prospěšnou společnost a nové občanské sdružení: 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

IČO: 00499811 

tel.: 235 517 313, 603 710 748 

e-mail: detskysluch@detskysluch.cz 

www.detskysluch.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č. ú.: 16835061/0100 

 
 

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

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

IČO: 02445417 

tel.: 235 517 313 

e-mail: info@infocentrum-sluch.cz 

www.infocentrum-sluch.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1; č. ú.: 107-6539510247/0100 
 



 

 

 

Vydalo Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 
Praha, 2014 

 
Do 27. 12. 2013 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. 


