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Kdo jsme
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s celorepublikovou působností,
založená již v roce 1990. V současné době nabízí CDS Tamtam 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.)

Jaké služby poskytujeme:
Základem jsou odborné sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 Raná péče
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytovaných služeb: terénní a ambulantní.
Základní poskytované služby jsou bezplatné a lze je užívat pravidelně a dlouhodobě, ale i jednorázově.

Co dalšího nabízíme:
 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.
 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
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Slovo ředitele
Vážení přátelé,
dovolte, abych poděkovala Vám všem, kteří jste nás v roce 2015 podporovali, ať už věcně, finančně
nebo morálně. Velmi si Vaší pomoci a podpory vážím a doufám, že nám zachováte přízeň i nadále.
Děkuji také celému pracovnímu týmu včetně externích spolupracovníků i dobrovolníků, za velké
pracovní nasazení i zaujetí, které se projevilo ve výborných výsledcích, kterých jsme v loňském roce
dosáhli v oblasti služeb i v realizaci důležitých projektů. Zvláštní poděkování patří členům správní
a dozorčí rady Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. za jejich činnost ve prospěch dětí se sluchovým
postižením a jejich rodin.
V loňském roce jsme byli krajskými poskytovali všech služeb, proto jsme velkou pozornost věnovali
komunitnímu plánování, spolupráci s dalšími poskytovateli a komunikaci se zadavateli. Naše působnost
ve čtrnácti krajích se čtyřmi registrovanými službami znamenala velké komplikace především
v rozúčtování jednotlivých nákladů a promítla se i do zvýšené kontrolní činnosti. Přesto se nám podařilo
učinit další kroky ke zkvalitnění a profesionalizaci služby, zaměřili jsme na tvorbu metodik práce
s rodinou, vypracovali jsme a poskytovali diagnostický balíček, vytvořili jsme brožury pro rodiče i nové
pomůcky pro rozvoj komunikace dětí. Také jsme významně zkvalitnily informační služby, vytvořili jsme
novou strukturu a grafiku odborného magazínu „Dětský sluch“ a podařilo se nám sestavit i odborný
informační portál www. idetskysluchc.cz.
V rámci kvalitní mezioborové spolupráce jsme se stali spoluorganizátory 4. Celostátní konference
pracovníků v rané péči, která se konala v Olomouci ve dnech 9. – 11. září. Konference se zúčastnila i paní
ministryně Michaela Marksová, která velmi ocenila kvalitu a význam rané péče.
V závěru roku jsme se společně s kolegy, spolupracujícími odborníky, s bývalými i současnými klienty
ohlédli za pětadvacetiletou historií organizace a na slavnostním večeru „25 let pro neslyšící děti“ toto
jubileum oslavili.
Rok 2015 byl rokem velmi akčním, přinesl mnoho pozitivních změn, a to i díky Vaší podpoře, pomoci
a zájmu. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.
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Organizační struktura
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Lidé
Mgr. Nela Podškubková
PhDr. Anna Tvrdoňová

Správní rada:
MUDr. Helena Budošová
MUDr. Olga Bendová
Jana Vyhlídalová

Sociální poradna pro osoby se sluchovým
postižením a jejich blízké

Dozorčí rada:

Mgr. Markéta Novotná

PhDr. Štěpán Vymětal
Petr Šach
Ing. Pavel Slípka

Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se
sluchovým postižením
Praha:
Jana Hrmová, DiS.
Mgr. Eva Nováková (od dubna 2015 na MD)
Mgr. Michaela Rolníková
Mgr. Markéta Novotná
Mgr. Monika Ťuláková (do června 2015)

Statutární zástupce, Výkonná ředitelka
Mgr. Jana Fenclová

Administrativa
Lenka Kulhánková
Iveta Zabdyrová
Dariusz Zabdyr
Mgr. Michaela Nedělková (od listopadu 2015 na MD)

Ostrava:
Mgr. Lena Vaňková
Mgr. Alice Barhoňová
Bc. Jana Jungmannová

Raná péče Čechy

Pardubice:
Bc. Romana Procházková, DiS.
Mgr. Monika Koubová
Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D.

Mgr. Martina Péčová
Bc. Martina Miková, DiS.
PhDr. Iva Jungwirthová
Mgr. Štěpánka Kolková
Marcela Peřinová, DiS.
Mgr. Alžběta Osmančíková
Michaela Bezděková, DiS.
Mgr. Martina Bezrouková
Mgr. Eva Sobotová (do dubna 2015)

Liberec:
Jana Hrmová, DiS.

Poradenství
Mgr. Věra Doušová
PhDr. Iva Jungwirthová
Mgr. Renata Čerňanská
Mgr. Petra Kopecká (externě)

Raná péče pro Moravu a Slezsko
Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.
Bc. Jana Sedláková
Mgr. Kateřina Holická
Mgr. Lucie Hochmajerová
Mgr. Jana Černá
Mgr. Alena Fabíková
Mgr. Miroslava Francová
Mgr. Adéla Hertlová

Kulturní akce, tlumočník ČZJ
Mgr. Naďa Hynková Dingová

Čestní členové
Jan Hyský
doc. Eva Souralová, Ph.D.
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Nejdůležitější události roku 2015
Únor
Kurz komunikace s malým dítětem se sluchovým postižením (Olomouc).

Březen
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Pardubice aneb žijeme v pestrém světě (Pardubice).
Velikonoční trhy v KPMG (Praha).
Loutkové divadelní představení „O Budulínkovi a O Kobllížkovi“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Duben
Noc s Andersenem – tradiční akce, zaměřená na podporu čtení u dětí ve věku od 7 do 15 let (Praha).
Velikonoce – tradiční kulturně-osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha).
Účast na veletrhu neziskových organizací NGO Market (Praha).
Divadelní představení „Čtyři dohody“ a „Pátá dohoda“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Loutkové divadelní představení „O Budulínkovi a O Kobllížkovi“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Ukončení poskytování sociálně aktivizační služby v Liberci – nepodpoření služby, vyřazení ze sítě služeb pro Liberecký kraj.

Květen
Týdenní pobytová akce pro rodiny s dětmi (Srbsko u Karlštejna).
Týdenní pobytová akce pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje (Bílá).
Golfový turnaj KPMG.
Den pro ranou péči (Praha 7).

Červen
Zahradní slavnost – tradiční kulturně osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha).
Den pro děti s Tamtamem – tradiční kulturně osvětová akce (Olomouc).
Vítězství projektu SENTI v online soutěži Nadačního fondu Tesco „Pomáháme s Vámi“ (Olomouc).
Pražská muzejní noc pro neslyšící – komentované prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Divadelní představení „Škola malého stromu“ a „Hurvínek mezi osly“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Září
Beach help cup – charitativní volejbalový turnaj (Praha).
Konference pracovníků v rané péči (Olomouc)

Říjen
Dvoudenní odborné vzdělávání „Diagnostika a kompenzace sluchových vad u nejmenších dětí“ (Audiofoncentr Brno).
Loutkové divadelní představení „Kašpárek v pekle“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Listopad
25 let rané péče v Moravskoslezském kraji – společná výstava fotografií poskytovatelů rané péče (Ostrava).
10 let s Tamtamem na Moravě – výstava fotografií Rané péče pro Moravu a Slezsko (Olomouc).
Kurz komunikace s malým dítětem se sluchovým postižením (Olomouc).
Loutkové divadelní představení „O nezbedných kůzlátkách“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Prosinec
25 let pro neslyšící děti – slavnostní večer v kině Atlas uspořádaný k 25. Výročí organizace, tlumočeno do ZJ.
Mikulášská nadílka a Vánoční trhy – tradiční kulturně-osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha).
Mikulášská nadílka spolu s Oblastní unií neslyšících (Olomouc).
Tamtam ve Stánku Dobrého místa pro život na adventních trzích (Olomouc).
Vánoční dílny pro děti zaměstnanců firmy Gemalto (Praha).
Vánoční trhy v KPMG (Praha).
Divadelní představení „Škola malého stromu“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
V průběhu celého roku se intenzivně účastníme veletrhů sociálních služeb a komunitních plánování v jednotlivých krajích
a městech. Ve spolupráci s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených, pražskými muzei a divadly pořádáme
komentované prohlídky a divadelní představení tlumočená do českého znakového jazyka.
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Sociální služby
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
Rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením, z nichž jedno je vždy sluchové, ve věku 0 – 7 let.

Raná péče Čechy
ranapececechy@detskysluch.cz

Působnost
Raná péče Čechy působí v 9 krajích ČR – Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský,
Královéhradecký, Ústecký, Liberecký a část Pardubického kraje.

Statistiky
157 uživatelů služby, 37 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 40 zahájena.
965 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních
164 ambulantních konzultací, z toho 36 jednorázových
3.838 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby
88.069 ujetých kilometrů

Plán na rok 2016






Poskytovat kvalitní služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením.
Udržet a dále zvětšovat stávající rozsah služby pro klienty.
Zabezpečit materiálně technické zázemí poskytování služby – zejména služební vozy pro terénní práci.
Rozšířit pracovní tým o 1 – 2 pracovníky v přímé péči.
Vytvářet bezpečné pracovní zázemí a vzdělávání pracovníků.
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Raná péče pro Moravu a Slezsko
ranapecemorava@detskysluch.cz

Působnost
Raná péče pro Moravu a Slezsko působí v 6 krajích ČR – Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský, Vysočina
a část Pardubického kraje.

Statistiky
120 uživatelů služby, 20 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 37 zahájena.
673 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních
48 ambulantních konzultací
1.564 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby
113.762 ujetých kilometrů

Plán na rok 2016








Poskytovat kvalitní služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením.
Zajistit dostupnost služby.
Hledat další zdroje financování služby.
Zvyšovat kvalifikaci pracovníků.
Realizovat projekty vedoucí ke zkvalitnění služby.
Zabezpečit kvalitní materiální vybavení služby.
Zvýšit informovanost o potřebnosti služby mezi odbornou a laickou veřejností, prezentace na odborných fórech a
konferencích.
 Zapojovat se do procesu plánování sociálních služeb na regionální, krajské i celostátní úrovni.

7

Odborné sociální poradenství
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
socpor@detskysluch.cz

Poslání
Poskytnout pomoc a podporu uživateli, který se nachází v tíživé životní situaci, být pomocným článkem v řešení
problému, poskytnout rady a informaci a vypomoct v situaci, kde je komunikační bariéra.

Cíle
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), především v těchto oblastech:
 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.

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

Statistiky
115 uživatelů služby
170 poradenských konzultací, z toho 23 konzultací v oblasti kontaktní práce,
25 konzultací v krizových situacích, 10 konzultací v oblasti osobní asistence
a 112 konzultací v oblasti dávek.

Plán na rok 2016





Zajištění dostatku finančních prostředků na provoz služby.
Propagační kampaň o službách sociální poradny.
Udržení stávajících služeb a jejich následné rozšíření.
Zapojení do dění na dalších pracovištích organizace.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
saspraha@detskysluch.cz, saspardubice@detskysluch.cz, sasostrava@detskysluch.cz, sasliberec@detskysluch.cz

Poslání
Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí
v nepříznivé sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.

Cíle
Poskytovat informace potřebné k porozumění specifikům sluchového postižení každé konkrétní rodině a tím snižovat
dopady sluchového postižení na rodinu.
Pomáhat rodinám vyrovnávat se se sluchovým postižením a tím umožnit vytváření podmínek pro přijetí dítěte v rodině.
Podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční
dovednosti dětí a rodičů.
Podílet se na snižování sociálního vyloučení rodin v kontextu sluchového postižení zprostředkováním kontaktu se
společností, s osobami se sluchovým postižením a s dalšími rodinami v obdobné situaci.

Cílová skupina
Slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se sluchovým nebo
kombinovaným postižením, z nichž jedno je vždy sluchové, ve věku od
0 do 18 let. Neslyšící rodiče se slyšícím dítětem ve věku od 0 do 18 let.

Působnost
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi působí v 6 krajích ČR
prostřednictvím pracovišť v Praze, Pardubicích, Ostravě a Liberci

Statistiky
72 uživatelů služby, 11 uživatelům byla služba v průběhu roku
ukončena a u 18 zahájena.
136 ambulantních konzultací, z toho 49 jednorázových
25 terénních konzultací
119 strukturovaných skupinových setkání pro rodiče s dětmi (74 společných programů, 23 podpůrných rodičovských
skupin, 22 interaktivních přednášek či besed)
34 kurzů komunikace s neslyšícím dítětem (v průběhu roku přejmenováno na Rozvoj komunikačních dovedností
s neslyšícím členem rodiny)
6 kulturně-osvětových akcí pro rodiny s dětmi
1 akce pro starší děti se sluchovým postižením na podporu čtenářských dovedností

Plán na rok 2016
 Poskytovat kvalitní sociálně aktivizační služby rodinám dětí se
sluchovým nebo kombinovaným postižením.
 Zajištění dostatku finančních prostředků na provoz služby.
 Aktualizace metodických materiálů.
 Rozšířit pracovní tým o nové pracovníky v přímé péči.
 Zvýšení kvalifikace pracovníků.
 Rozšíření stávající nabídky o další skupinová setkání rodičů s dětmi.
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Projekty
Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené
Projekt je realizován za podpory Magistrátu hlavního města Prahy
a MČ Prahy 13
Cíl projektu: Poskytování psychologického poradenství pro osoby se
sluchovým postižením a jejich blízké. U mnoha sluchově postižených jedinců dochází v důsledku nevhodné péče
a ztížené komunikace ke zpomalení i narušení celkového vývoje, což se projeví ve všech rovinách jeho osobnosti –
v oblasti myšlení, emocí a vůle a v neposlední řadě i v oblasti sociální. Přímým důsledkem toho pak jsou rozmanité
psychické poruchy, které mohou mít až psychopatologickou povahu. Z komunikačních bariér vyplývá ztížená
socializace, narušená identita a nefunkční vztahy v rodině. To vede k nadměrné závislosti, nesamostatnosti
a zranitelnosti i v dospělém věku. Náročné je také vyrovnat se s náhlou ztrátou sluchu v produktivním věku,
mnohdy je nutná odborná pomoc. Pro co nejefektivnější pomoc nebo terapii je velmi důležité, aby psycholog
důkladně znal problematiku sluchového postižení, specifické rysy psychiky těchto lidí a ovládal znakový jazyk.
V roce 2015 využilo služeb poradny celkem 75 klientů (29 dětí a 46 dospělých a dospívajících), bylo poskytnuto
327 ambulantních konzultací, 15 jednorázových konzultací a 120 e-mailových nebo telefonických konzultací ve
prospěch klientů.

ROK společně – KROK dopředu
Realizace projektu: říjen 2014 – září 2015
CDS Tamtam, o.p.s, uspělo ve výběrovém řízení společnosti KPMG Česká republika na
účast v projektu ROK společně - KROK dopředu. Spolupráce spočívala především v možnosti zaměstnanců CDS
Tamtam účastnit se interních školení a odborných seminářů a prezentovat činnost organizace na vánočních
a velikonočních trzích ve firmě KPMG, dále pak v manuální a odborné pomoci zaměstnanců KPMG v rámci
dobrovolnického dne a ve významné finanční a hmotné podpoře. V rámci tohoto projektu proběhla v roce 2014
vánoční kampaň „Darujte úsměv“ jejíž výtěžek byl použit na pořízení kvalitních sluchadel a dalších kompenzačních
pomůcek pro 21 dětí se sluchovým postižením.

Systémové zajištění celostátní péče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým
postižením od 0 do 18 let – 4P pro děti se sluchovým postižením
Projekt je realizován za podpory Nadace Sirius.
Realizace projektu: 1. 11. 2014 – 28. 2. 2017
Cíl projektu: Projekt zajišťuje zavedení jednotného, standardizovaného postupu při vyšetření
a stanovení diagnózy dítěte a podporu dětem a jejich rodičům prostřednictvím profesionálních terénních
i ambulantních sociálních, psychologických, poradenských a sociálně aktivizačních služeb s cílem eliminovat v co
největší míře důsledky sluchového postižení a zvýšení dostupnosti těchto služeb ve všech krajích ČR. Dalšími
výstupy projektu jsou např. metodika práce s rodinou a dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let, brožura
obsahující práva dětí se zdravotním postižením a jejich legislativní ukotvení, audiovizuální spoty s odbornou
tématikou a informační portál www.idetskysluch.cz.

Neslyším…
Projekt byl realizován Nadace rozvoje Zdraví.
Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Zvýšení kvality života rodin s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením žijících na Moravě
a Slezsku prostřednictvím terénní služby rané péče, zajištění její dostupnosti, rozvoj služby a zlepšení vybavenosti
kompenzačních pomůcek a hraček. Dále zvýšit povědomí o problematice sluchového postižení mezi odbornou
a laickou veřejností a prolomit tak bariéry mezi "světem slyšících a neslyšících".
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Mé dítě neslyší, ale zvládneme to!
Projekt byl realizován v rámci 15. ročníku sbírkového projektu
Pomozte dětem.
Realizace projektu: 1. 11. 2014 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Umožnit dětem se sluchovým postižením život v jejich
přirozeném prostředí a zajistit těmto rodinám dostupnost a kvalitu služeb terénní i ambulantní formou. Služby
rodinám dětí se sluchovým postižením vytváří předpoklad pro život dítěte v jeho rodině, odbourávají nedůvěru
rodičů ve vlastní schopnosti, zvyšují kompetence rodičů, minimalizují dopad sluchového postižení na život dítěte,
poskytují jistotu pro řešení nestandardních situací, které život s dítětem s postižením přináší. Projekt se dotkne
cca 69 rodin dětí se sluchovým a kombinovaným postižením žijících na území kraje Libereckého,
Královéhradeckého a Pardubického.

Komplexní primární podpora rodiny s dítětem – týdenní pobytová akce pro rozvoj
komunikace a vztahů v rodině pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva
zdravotnictví České republiky.
Pobytové akce se zúčastnilo 15 rodin s dětmi s nejtěžšími sluchovými vadami (21 rodičů, 15 dětí se sluchovým
postižením ve věku od 9 měsíců do 6 let a 6 slyšících sourozenců). Akce se konala od 16. 5. 2015 do 22. 5. 2015
v Srbsku u Karlštejna. Pro rodiče byly denně připraveny tři přednášky, výuka komunikace, podpůrná skupina,
služby psychologa a besedy s odborníky z dané oblasti (Ing. Tichý – Kochleární implantáty, MUDr. Bendová –
Diagnostická úskalí sluchových vad, MUDr. Jedlička – Vady sluchu a kompenzace sluchových vad, Mgr. Kopecká –
Logopedie u nejmenších dětí se sluchovým postižením, Mgr. Fenclová – Integrace dětí se sluchovým postižením
do běžných předškolních zařízení, PhDr. 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, s rodiči
starších dětí se sluchovým postižením a pravidelný nácvik na audiometrické vyšetření.

Odborná poradna a Klub pro rodiče a děti se sluchovým
nebo kombinovaným postižením
Projekt byl realizován za podpory MPSV – sekce rodina.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Podpora rodin vychovávající dítě se sluchovým postižením a rodin, kde sami rodiče mají sluchové
postižení. Podpora a rozvoj jejich rodičovských kompetencí, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů. Důležitým
přínosem projektu je i vzájemné setkávání nejen slyšících ale i neslyšících rodin, poznávání rozdílné kultury,
jazyka, ale především možnost společně sdílet stejný nebo velmi podobný problém.
Díky tomuto projektu bylo v roce 2015 podpořeno 28 rodin a 45 dospělých osob využívajících poradenské služby.
Přibližně 50 rodin (slyšící i neslyšící rodiče) se účastnilo kulturně-osvětových akcí.
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„Královské setkání – Jeviště porozumění, Zahradní slavnost“
Projekt byl realizován za podpory Ministerstvo kultury České republiky.
Zahradní slavnost se uskutečnila 25. června 2015. Základní osou programu byl
příběh zlého čaroděje, který unesl jednu z princezen, druhá princezna se jí vydala hledat a zachránit za pomoci
nejrůznějších pohádkových postav. Příběh byl interaktivně převyprávěný dětem předškolního a mladšího školního
věku. Vypravěčem i moderátorem programu byl pan Jaroslav Dušek a umělecké tlumočení zajistila paní Naďa
Hynková Dingová. Děti měly možnost příběh prožít a pochopit na jednotlivých stanovištích, kde se za pomoci
hlavních postav, klíčových pro děj, mohly naučit i novým dovednostem. Kostýmy byly tradičně zapůjčeny
z fundusu České televize. Program byl doplněn o zábavné atrakce pro děti zakomponované do příběhu např.
ukázka dravců. Atmosféru odpoledne dotvářel hudební doprovod pana Ondřeje Škocha ze skupiny Chinaski
a Petra Tichého. Produkce byla ozvučena kompletní profesionální aparaturou firmy Audiolight. Akce se účastnilo
150 osob (57 dospělých a 93 dětí), jednalo se o rodiny s dětmi se sluchovým postižením, nebo o rodiny, kde sami
rodiče mají sluchové postižení.

Koncert Jeviště porozumění byl tentokrát pod názvem „25 pro neslyšící děti“ realizován v Kině Atlas 8. prosince
2015. Celý večer byl věnován oslavám 25. výročí založení organizace a byl rozdělen na 3 části věnované
zakladatelům organizace, těm, kteří se podíleli na tvorbě služeb tak, jak je známe dnes a všem uživatelům služeb rodičům a jejich dětem. Byl pokřtěn kalendář CDS Tamtam „25 let pro neslyšící děti – Co děti potřebují“. Celým
večerem provázel diváky pan Jaroslav Dušek. Mezi účinkujícími byli Yellow sisters, Jarda Svoboda ze skupiny
Traband, Marie Křížová, Jan Kříž a Michal Pleskot. Veškerá hudební vystoupení i mluvené slovo bylo tlumočeno do
českého znakového jazyka. Ze zpětných reakcí diváků víme, že představení pro ně bylo jedinečným zážitkem.
Setkali se zde současní i bývalí uživatelé služeb CDS Tamtam, zástupci sponzorů, spolupracující odborníci, neslyšící
i slyšící, které zajímá činnost CDS Tamtam, nebo kteří si chtěli jen užít jedinečný kulturní zážitek.

Do rodin novým autem
Projekt je realizován za podpory kraje Vysočina
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Cíl projektu: Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění služeb rané péče jak stávajícím rodinám dětí se sluchovým
a kombinovaným postižením v kraji Vysočina, tak rodinám novým. Díky získanému osobnímu automobilu bude
možné poskytovat terénní služby rané péče rodinám se sluchovým a kombinovaným postižením mnohem častěji,
zajistí se dostupnost terénních služeb rané péče do všech lokalit kraje Vysočina, dojde k zajištění optimální
frekvence konzultací v klientských rodinách, zvýší se kvalita a zefektivnění poskytování služby rané péče
z časového i finančního hlediska.
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Rozšíření stávající kapacity rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam rodinám
některých regionů ČR
Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Cíl projektu: Projekt sleduje záměr zvýšit
dostupnost terénních služeb rané péče (vyšší
počet konzultací v domácím prostředí) rodinám dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením v několika
vybraných lokalitách v ČR a zajistit možnost ambulantního setkávání těchto rodin (podpora, sdílení zkušeností,
vzdělávání). Pro zajištění záměru spolupracovat s místní správou a odborníky souvisejících profesí, metodicky vést
a vzdělávat odborného poradenského pracovníka pro práci s rodinami.

Znakujeme s medvědy
Projekt je realizován za podpory Nadace
ČEZ, Elektrárny Opatovice, Pardubický kraj,
Advokátní
kancelář
Paděra,
E-Smile
(prostřednictvím akce Burza filantropie, kterou organizuje Koalice nevládek Pardubicka)

Realizace projektu: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016
Cíl projektu: Vytvoření komplexu didaktických pomůcek „Znakující medvědi“ a tím napomoci rodinám dětí se
sluchovým postižením najít a rozvíjet vzájemnou komunikaci.

Domluvíme se …
Projekt byl realizován za podpory Olomoucký kraj
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Zvýšení kvality poskytované služby rané péče zejména při jejím zahájení tak, aby prostřednictvím
tzv. „vstupní konzultace“ poskytla rodičům odbornou pomoc a podporu v jejich obtížné situaci po zjištění diagnózy
sluchového postižení dítěte. „Vstupní konzultace“ je odborná konzultace určená pro nově příchozí rodiny s dětmi
se sluchovým nebo kombinovaným postižením, probíhá ambulantní formou přímo na pracovišti rané péče. Rodině
se věnuje odborný tým poradců a otevírá se prostor pro spolupráci. Jejím cílem je poskytnout rodině odbornou
pomoc, zjistit úroveň dítěte v oblastech důležitých především pro rozvoj komunikace a společně s rodinou
dohodnout individuální plán služby, jakým způsobem bude spolupráce probíhat.
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Jsme stále u Vás!
Projekt byl realizován za podpory Nadace Člověk člověku.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
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 pro
rodiny s dětmi na pracovištích v Pardubicích a Ostravě.
V roce 2015 díky tomuto projektu 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.). Projekt podpořil 36 rodin s dětmi se
sluchovým postižením.

Do rodin novým autem
Projekt byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Cíl projektu: Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění služeb rané péče jak stávajícím rodinám dětí se sluchovým
a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji, tak rodinám novým a zajištění materiálních a technických
podmínek pro poskytování terénní služby rané péče v domácím prostředí dítěte. Díky získanému osobnímu
automobilu bude možné poskytovat terénní služby rané péče rodinám se sluchovým a kombinovaným postižením
mnohem častěji, zajistí se dostupnost terénních služeb rané péče do všech lokalit Moravskoslezského kraje, dojde
k zajištění optimální frekvence konzultací v klientských rodinách, zvýší se kvalita a zefektivnění poskytování služby
rané péče z časového i finančního hlediska.

Naše dítě neslyší - domluvíme se?
Projekt byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Cíl projektu: Rozšíření půjčovny speciálních a kompenzačních pomůcek a hraček tak, aby mohlo dojít k naplnění
jednoho z dílčích cílů rané péče, kterým je prostřednictvím kompenzačních a speciálních pomůcek snížit negativní
vliv sluchového postižení na psychomotorický vývoj dítěte se sluchovým postižením a podpořit rozvoj oblastí,
které jsou sluchovým či kombinovaným postižením zasaženy.

Didaktické pomůcky a výtvarné potřeby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Projekt byl realizován za podpory Elektráren Opatovice.
Realizace projektu: 1. 5. 2015 – 31. 10. 2015
Cíl projektu: Pořízení výtvarných potřeb pro pravidelnou činnost
s dětmi v rámci skupinových setkání rodin s dětmi. Z projektu byly hrazeny didaktické pomůcky, určené pro
individuální práci s rodinami, k nácviku komunikace mezi rodiči a dětmi, k rozvoji sluchového vnímání, slovní
zásoby, koordinace zraku a sluchu.
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Aktivační centrum Ostrava - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým
a kombinovaným postižením
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Ostrava.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, 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.

Vydávání časopisu Info-Zpravodaj
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Zvýšení informovanosti o aktuálních poznatcích
zejména z oblasti výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Poskytnout rodičům dětí
se sluchovým nebo kombinovaným postižením široké spektrum informací, které jim mohou pomoci při
každodenní péči o jejich dítě i při rozhodování o volbě vzdělávacích a výchovných metod a zvýšit tak
pravděpodobnost pro co nejlepší integraci dětí do většinové společnosti.

Vybavení pracoviště Rané péče Čechy pomůckami pro rozvoj sluchu dětí se sluchovým
postižením
Projekt byl realizován za podpory Diplomatic Spouses Association.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Vybavení poradců rané péče zvukovými kufříky se zvukovými a vibračními hračkami pro rozvoj
sluchové percepce dětí se sluchovým postižením během konzultací v rodinách, nákup tabletů pro rozvoj dětí se
sluchovým postižením.

Funkční vyšetření sluchu
Projekt byl realizován za podpory firmy GEMALTO.
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Poskytování ambulantního poradenství rodinám s malými dětmi se sluchovým postižením.
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SENTI - interaktivní audiometrie pro děti
Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu Tesco Pomáháme s vámi.
Realizace projektu: rok 2015
Cíl projektu: Nákup přístroje SENTI, který se používá pro screening sluchu. Tento diagnostický
přístroj je schopen odhalit sluchovou vadu a také umožňuje změření audiogramu dítěte pomocí
tzv. interaktivního psycho-akustického testu. Tzn., že mezitím co si dítě hraje s přístrojem,
probíhá test - vyhodnocení prahového audiogramu dítěte. Je to velmi intuitivní a zábavný způsob, jak lze
spolehlivě a rychle stanovit prahový audiogram. Zároveň dokáže pomoci cílené a efektivní rehabilitaci sluchu
umožňující správný mentální rozvoj dítěte a rozvoj jeho komunikačních schopností bez závislosti na úrovni
komunikačních dovedností dítěte. Použitím takovéhoto přístupu se podstatně zvýší zájem dítěte o spolupráci při
vyšetření a změření audiogramu je snazší a rychlejší. Přístroj dítě také motivuje ke splnění potřebných úkonů
a zvyšuje jeho zájem o další spolupráci s poradcem.

Odpoledne pro děti aneb s úsměvem od ucha k uchu
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Olomouc.
Realizace projektu: červen 2015
Cíl projektu: „Prolomení bariéry“ mezi světem lidí slyšících a světem lidí se sluchovým postižením. Pomocí her
a soutěží oslavit s dětmi konec školního roku a zároveň seznámit veřejnost s problematikou sluchového postižení
a se službami rané péče, kterou naše organizace poskytuje.

S Tamtamem na cestách
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Olomouc.
Realizace projektu: 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Seznámení široké veřejnosti se službami rané péče a problematikou
sluchového postižení, kdy v rámci projektu proběhla v OC Šantovka výstava fotografií z naší činnosti spojená
s příběhy dětí.

Advent s Tamtamem
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Olomouc.
Realizace projektu: 27. 11. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: Zpříjemnění čekání na Ježíška prostřednictvím akcí pro rodiny s dětmi během adventu. Projekt byl
zacílen jak na rodiny s dětmi se sluchovým postižením, rodiny neslyšících rodičů, ale také na širokou laickou
veřejnost.
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Finanční zpráva
Náklady 2015
Materiál

805 098 Kč

Prodané zboží

133 198 Kč

Pohonné hmoty

447 373 Kč

Energie

628 959 Kč

Opravy a udržování

158 460 Kč

Cestovné

153 222 Kč

Reprezentace

15 967 Kč

Nakoupené služby

1 952 161 Kč

Mzdové náklady

11 032 606 Kč

Odpisy

361 776 Kč

Ostatní finanční náklady
Celkem

8 234 Kč
15 697 054 Kč

Výnosy 2015
Ministerstvo práce a
sociálních věcí

8 716 425 Kč

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury

120 000 Kč
40 000 Kč

Kraje, města

1 523 583 Kč

Magistrát hl. m. Prahy

530 000 Kč

Městská část Praha 13

35 000 Kč

Nadace Sirius

1 130 513 Kč

Nadace ostatní

2 167 509 Kč

Dary firemních a
individuálních dárců

289 201 Kč

Vlastní výkony

1 145 389 Kč

Celkem

15 697 620 Kč

Hospodářský výsledek .......... 566,- Kč
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K nahlédnutí je zpráva auditora, 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 A KRAJSKÝM ÚŘADŮM
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR, Jihočeský
kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Magistrát
hlavního města Prahy, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský
kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

MĚSTŮM A OBCÍM
Brno, Bruntál, Břeclav, Bzenec, Červená Voda, České Budějovice, Dubicko, Frýdek – Místek, Hlinsko,
Horažďovice, Hustopeče nad Bečvou, Kuřim, Liberec, Lipno nad Vltavou, MČ Praha 13, Metylovice,
Moravské Budějovice, Nový Jičín, Okřišky, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Ratíškovice,
Šlapanice, Topolná, Třeboň, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Zákupy, Zděchov, Zlín, Znojmo.

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM
Diplomatic Spouses Association, Dobré místo pro život, Fórum dárců, Nadace Člověk člověku, Nadace
ČEZ, sbírka Pomozte dětem, Nadace Sírius, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace rozvoje zdraví,
Nadační fond Ozvěna, Nadační fond Tesco Pomáháme s Vámi, Výbor dobré vůle – nadace O. Havlové.

SOUKROMÝM A FIREMNÍM DÁRCŮM A SPONZORŮM
AQUAPARK OLOMOUC a.s., Audiolight Service s.r.o., Centrum APA, Computer Technology v.o.s., Česká
pojišťovna a.s., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Dům dětí a mládeže Olomouc, Elektrárny
Opatovice, Elektropráce Otakar Sedlák, Gemalto, GeneralNet pan Hořínek, Globus, Hypermarket TESCO
Olomouc, Kendrion, Kouzelná architektura (p. Novotný, p. Michalík, p. Polák, p. Vyboural), KPMG,
Lakrosový tým Gorby Olomouc, NET PLASY, spol. s r.o., Newman school, OCN 24-07 s.r.o., Rádio Haná,
Restaurace Fontána, Sekne, Střední škola logistiky a chemie, Tempish, s.r.o., TOLIMA CZECH Expres,
s.r.o., Výstaviště Flóra, Zábrodí – Cestománie.
p. Czekaj, p. Erle, p. Hejtmanová, p. Jašková Petra, p. Kloboučník, p. Kubáčková Jiřina, p. Kuchtová,
p. Linhart, p. Pejchar, p. Pešková, p. Stříbrná, p. Sydor, p. Štejdířová, p. Švábová, p. Widz.
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Kontakt
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
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