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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, z.s. 
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Slovo ředitele 

Vážení čtenáři, 

ráda bych poděkovala všem, kteří nás v roce 2017 podporovali nebo s námi spolupracovali. Velmi si Vaší pomoci 
vážím a věřím, že nám zachováte přízeň i v dalších letech. Děkuji také celému pracovnímu týmu, včetně 
externích odborníků, za skvělou práci, osobní zájem a energii věnovanou pracovním úkolům. Jen díky 
profesionálnímu a akčnímu týmu se nám povedlo naše služby zase zdokonalit, rozšířit i přinést novinky v oblasti 
didaktických pomůcek, zaměřených na podporu rozvoje komunikace dítěte, a to nejen mluvené řeči, ale 
i komunikace ve znakovém jazyce. 

Zvláštní poděkování patří členům správní a dozorčí rady za jejich činnost ve prospěch dětí se sluchovým 
postižením a jejich rodin. 

Rok 2017 byl pro Tamtam úspěšný. Díky legislativním změnám, které nám přinesly odpovídající navýšení finanční 
prostředků a tedy odpovídající, rozpočet, jsme mohli svou pozornost plně soustředit na kvalitu poskytovaných 
sociálních služeb a jejich rozvoj, což jsme v plné míře učinili.  

K nejpodstatnějším cílům, které jsme sledovali celý rok, patřila odborná profesionalizace služeb, materiálně 
technické zajištění služeb a vývoj nových pomůcek pro rozvoj komunikace dětí se sluchovým nebo kombinovaným 
postižení. 

V oblasti odborné jsme celý rok intenzivně pracovali na realizaci projektu „Profesionalizace Asociace pracovníků 
v rané péči“, jehož jsme z větší části nositele, a který je zaměřen na posílení oboru rané péče. Podařilo se nám 
vytvořit nový systém garancí kvality rané péče, definovat odborný profil pracovníka s popisem jednotlivých 
kompetencí a odpovídajícím vzdělávacím modulem, připravit novou organizační strukturu a zintenzivnit spolupráci 
s dalšími 22 poskytovateli rané péče. 

Úspěšně jsme dokončili tříletý projekt, podporovaný Nadací Sirius, který byl zaměřený na podporu celoplošného 
screeningu sluchových vad novorozenců a v rámci kterého jsme vytvořili novou Metodiku práce s rodinou, vydali 
publikaci „Nebojte se zákonů, chrání práva dětí“ a vytvořili a zprovoznili informační portál idetskysluch.cz. Úspěšní 
jsme byli v řadě dalších dotačních řízení, a to nejen na služby samotné, ale vyhráli jsme i soutěže např. cenu Rafael 
Nadace Vodafone a cenu firmy Ackee, které byly spojené i s finanční odměnou a pomohly nám inovovat aplikaci 
„Znakujte s námi!“ a vytvořit aplikaci pro děti. V roce 2017 jsme také vyvinuli další pomůcku – unikátní 
komunikační karty. Výstupy odborné činnosti i nové pomůcky jsme prezentovali na odborných fórech i na 
vzdělávacích akcích pro školy, na kulturně osvětových akcích pro širokou veřejnost i v České televizi. 

Za velmi důležité považuji i velké množství kvalitních kulturních akcí, které se podařilo realizovat díky systematické 
spolupráci s muzei, divadly, ale i umělci. Díky celému cyklu koncertů skupiny Kašpárek v rohlíku, které jsme 
tlumočili do českého znakového jazyka, jsme mohli seznámit velké množství dětí a jejich rodičů v celé České 
republice s problematikou sluchového postižení i s našimi službami. 

Rok 2017 byl rokem velmi akčním. Zvládli jsme úspěšně realizovat velké množství akcí, zajímavých projektů 
i odborných aktivit. Podařila se řada důležitých kroků, které nám pomohou poskytovat kvalitnější podporu většímu 
počtu dětí se sluchovým postižením i jejich rodičům. Podrobnější a komplexnější přehled o naší činnosti přináší tato 
Výroční zpráva. 

Ještě jednou děkuji všem za spolupráci i podporu a těším se na další společná setkání. 

Inspirativní čtení vám přeje 

 

 

Mgr. Jana Fenclová 
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Organizační struktura 
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Lidé 
Správní rada: 

MUDr. Helena Budošová 
MUDr. Olga Bendová 

Jana Vyhlídalová 

Dozorčí rada: 

PhDr. Štěpán Vymětal 
Petr Šach 

Statutární zástupce, Výkonná ředitelka 

Mgr. Jana Fenclová 

Administrativa 

Lenka Kulhánková 
Iveta Zabdyrová 
Dariusz Zabdyr 

Mgr. Lenka Skočdopole Vakermanová 
Jana Hrmová, DiS. 

Mgr. Petra Verdis (od dubna 2017) 

Raná péče Čechy 

Mgr. Martina Péčová 
PhDr. Iva Jungwirthová 
Marcela Peřinová, DiS. 
Mgr. Štěpánka Kolková 

Mgr. Alžběta Osmančíková 
Mgr. Martina Bezrouková 
Michaela Bezděková, DiS. 

Mgr. Lenka Veselá 
Bc. Martina Miková (do května 2017) 
Mgr. Klára Bendíková (od září 2017) 

Raná péče pro Moravu a Slezsko 

Mgr. Anna Kučerová, PhD. 
Bc. Jana Sedláková 

Mgr. Alena Fabíková (od června 2017 na MD) 
PhDr. Anna Jiříčková 

Mgr. Jana Černá 
Mgr. Marcela Dokoupilová 
Mgr. Miroslava Francová 

Mgr. Adéla Hertlová 
Mgr. Monika Divišová (únor – duben 2017) 

Bc. Věra Pažourková (od června 2017) 
Bc. Martina Stavinohová (od září 2017) 

Mgr. Kateřina Vyhlídalová (od října 2017 na MD) 
Mgr. Petra Dokládalová (září – listopad 2017) 

Bc. Lucie Časnochová (od září 2017) 

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením 

Mgr. Markéta Novotná 
Mgr. Petra Verdis (do dubna 2017) 

Bc. Karolína Spurná (květen – srpen 2017) 
Mgr. Michala Křiváčková (od září 2017) 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová 
Jana Hrmová, DiS. 

Praha: 
Mgr. Markéta Novotná 

Mgr. Dominika Graupnerová 
Mgr. Barbora Leichtová (do června 2017) 

Mgr. Aneta Tuzová (od června 2017) 
Kristýna Vlasáková, DiS. (od června 2017) 

Pardubice: 
Bc. Romana Procházková, DiS. 

Mgr. Monika Koubová 
Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D. (od března 2017 na MD) 

Ostrava: 
Mgr. Lena Vaňková 

Mgr. Alice Barhoňová 
Bc. Jana Jungmannová 

Ing. Jana Švardalová (do října 2017) 

Bc. Veronika Kovalová (od října 2017) 

Psychologická poradna 

Mgr. Věra Doušová 

Kulturní akce, tlumočník ČZJ 

Mgr. Naďa Hynková Dingová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestní členové 

Jan Hyský 
doc. Eva Souralová, Ph.D. 
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Nejdůležitější události roku 2017 
Březen 
Noc s Andersenem – tradiční akce, zaměřená na podporu čtení u dětí ve věku od 7 do 15 let (Praha, Pardubice). 

Divadelní představení „Škola malého stromu“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Seminář pro poradce rané péče s foniatričkou MUDr. Evou Havlíkovou (Olomouc). 

Účast na konferenci Den s ranou péčí aneb podpora rodin s dětmi (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové). 

Duben 
Divadelní představení „Čtyři dohody“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Účast na veletrhu neziskových organizací NGO Market (Praha). 

Benefiční koncert ZUŠ pro Tamtam (Kroměříž). 

Květen 
Týdenní pobytová akce pro rodiny s dětmi (Srbsko u Karlštejna). 

První narozeninový mejdan kapely Kašpárek v rohlíku (Kolín). 

Červen 
Den dětí s Tamtamem (Olomouc). 

Vyšehraní: Hattrick pro jedli – dětský den (Praha). 

Účast na Foniatrickém kongresu v Ostravici. 

Pražská muzejní noc pro neslyšící – komentované prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Křest alba Zvěřinec 2 – Yellow Sisters dětem a jejich dospělákům (Praha). 

Zahradní slavnost – tradiční kulturně osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha, Pardubice). 

Zahájení akce 1 Kč z kávy pro Tamtam v Caffé Dieci (Olomouc). 

Červenec - Srpen 
Ve světě se neztratíme – týdenní kurz pro děti se sluchovým postižením jejich sourozence a kamarády (Pardubice) 

Září 
Druhý narozeninový mejdan kapely Kašpárek v rohlíku – Bejbypankový festival Kefír (zámek Kačina). 

Divadelní představení „Čtyři dohody“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Účast na 5. konferenci pracovníků v rané péči v ČR (Olomouc). 

Účast na festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (Praha, Olomouc, Pardubice, Ostrava). 

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z Moravskoslezského kraje. 

Pětidenní pobyt pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje, Staré Těchanovice 

Říjen 
Divadelní představení „Pátá dohoda“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Listopad 
Čtvrtý narozeninový mejdan kapely Kašpárek v rohlíku (Brno). 

Smyslů - plný koncert Nadace O2 pro Tamtam (Brno). 

Mikulášská besídka pro děti zaměstnanců firmy Emil Frey ČR, s.r.o. 

Prosinec 
Mikuláš pro děti z Tamtam a Oblastní unie neslyšících (Olomouc). 

Pátý narozeninový mejdan kapely Kašpárek v rohlíku (Ostrava). 

Vernisáž výstavy fotografií Gabriely Miklové o rodinách dětí se sluchovým postižením (Olomouc). 

Mikuláš s Tamtamem – tradiční kulturně-osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha). 

Poslední narozeninový mejdan kapely Kašpárek v rohlíku (Praha). 

Divadelní představení „Škola malého stromu“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha). 

Stánek Dobrého místa pro život (Olomouc). 

Advent plný křídlení (Ostrava). 

 

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 a loutková 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 

159 uživatelů služby, 46 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 45 zahájena 
992 terénních konzultací v rodinách 
101 ambulantních konzultací 
41 jednorázových konzultací neuživatelům služby 
1085 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby 
99301 ujetých kilometrů 

Plán na rok 2018 

 Rozšíření pracovního týmu služby o 1 až 2 poradce rané péče. 
 Zabezpečit materiálně technické zázemí poskytování služby – rozšíření vozového parku služby 

o 2 nové služební automobily. 
 Rekonstrukce prostor využívaných službou rané péče. 
 Pokračování v aktivní účasti na projektu Profesionalizace rané 

péče realizované Asociací pracovníků v rané péči – prohlubování 
spolupráce s dalšími poskytovateli služby. 

 Posilování kontaktů s firemními donátory. 
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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 

117 uživatelů služby, 40 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 37 zahájena 
621 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních 
63 ambulantních konzultací 
8 jednorázových konzultací neuživatelům služby 
1186 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby 
113831 ujetých kilometrů 

Plán na rok 2018 

 Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje v říjnu 2018. 
 Setkání s pracovníky Audiofoncentr Brno, s.r.o. 
 Šetření pro opakovanou garanci kvality Asociace pracovníků v rané péči. 
 Stáž poradce rané péče v zahraničí zaměřená na téma včasné podpory rodiny po diagnostice dítěte. 
 Vybavení ambulantní konzultační místnosti 
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Odborné sociální poradenství 

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

Poslání 

Posláním sociální poradny je snížit sociální vyloučení jedinců, rodiny, či skupiny skrze poskytované všeobecné 
poradenské informační služby ze společnosti. 

Cíle 

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

Působnost 

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

Statistiky 

112 uživatelů služby 
154 poradenských konzultací, z toho 29 konzultací v oblasti kontaktní 
práce, 42 konzultací v krizových situacích, 40 konzultací v oblasti osobní 
asistence a 43 konzultací v oblasti dávek. 

Plán na rok 2018 

 Personální stabilita. 

 Zajištění dostatků finančních prostředků pro službu. 

 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 

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 5 krajích ČR 
(Hlavní město Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, 
Moravskoslezský) prostřednictvím pracovišť v Praze, Pardubicích 
a Ostravě. 

Statistiky 

67 uživatelů služby, 7 uživatelům byla služba v průběhu roku ukončena a u 22 zahájena. 
81 terénních konzultací 
246 ambulantních konzultací 
44 jednorázových konzultací neuživatelům služby 
2070 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby 
1950 ujetých kilometrů 
222 socioterapeutických skupinových setkání pro rodiče s dětmi, 22 podpůrných rodičovských skupin, 23 interaktivních 
přednášek či besed, 188 programů „Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím 
členem rodiny“, 19 kulturně-osvětových akcí pro rodiny s dětmi, 2 akce pro 
starší děti se sluchovým postižením na podporu čtenářských dovedností 

Plán na rok 2018 

 Zkvalitňování služeb a revize metodických materiálů. 

 Stabilizace týmu na pracovišti v Pardubicích. 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

 Rekonstrukce prostor na pracovišti v Praze. 

 Zajištění dostatku finančních prostředků na provoz služby. 

 Rozšíření nabídky služeb a příjem nových klientů na pracovišti v Ostravě. 

 Realizace týdenní intenzivní řízené činnosti pro děti 5 – 12 let v období 
letních prázdnin na pracovištích v Pardubicích a v Ostravě. 
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Projekty 

Speciální psychologická poradna pro sluchově 

postižené 
Projekt je realizován za podpory Magistrátu hlavního města 
Prahy, MČ Prahy 13 a Nadačního fondu Avast. 
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. 

 
 

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: Zavedení jednotného, standardizovaného postupu při vyšetření a stanovení 
diagnózy dítěte a podpora 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. V roce 2016 
jsme se věnovali především plnění dílčích úkolů – poskytování diagnostického balíčku, tvorba metodiky práce 
s rodinou a dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let, tvorba brožury shrnující zákony hájící děti se 
zdravotním postižením a jejich rodiče, audiovizuální spoty s odbornou tématikou, informační portál 
a proscreeningové aktivity vedoucí k uzákonění celoplošného screeningu sluchových vad novorozenců. 

 
 
 

První rok je nejtěžší 
Projekt byl realizován v rámci společného sbírkového projektu Pomozte 
dětem, Česká televize, NROS. 
Realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 
Cíl projektu: Zajistit dětem se sluchovým postižením včasný 
standardizovaný diagnostický postup a současně se sdělením diagnózy 
získaly děti i rodiče možnost podpory a pomoci prostřednictvím profesionálních terénních a ambulantních 
sociálních služeb. Především rozvoj komunikace a vzájemných vztahů mezi jednotlivými členy rodiny a dítětem, 
pomoc při poznání a pochopení potřeb jejich dítěte a specifik sluchového postižení, s cílem eliminovat důsledky 
sluchového postižení. 
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Jsme mezi Vámi 
Projekt byl realizován za podpory Nadace Člověk člověku. 
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 10. 9. 2017 
Cíl projektu: Podpora dětí se sluchovým postižením, které jsou integrovány v běžných mateřských a základních 
školách, předejít nežádoucím situacím a tím dětem od samého počátku integrace zpříjemnit jejich vstup do 
většinové slyšící společnosti a přirozených dětských kolektivů. Projekt byl realizován formou interaktivních 
programů (MŠ a ZŠ) a formou besed a přednášek (SŠ a VŠ), kdy se účastníci dozvěděli základní informace 
o sluchovém postižení, jaké mohou být vady sluchu, jakým způsobem je možno provádět vyšetření sluchu, jak se 
lidé s různým typem sluchového postižení dorozumívají mezi sebou a se slyšícími lidmi, jaká jsou pravidla pro 
úspěšnou komunikaci, účastníci se naučili i několik znaků z českého znakového jazyka. 
 
 

Učení hrou aneb rozvoj dětí se sluchovým nebo kombinovaným 

postižením 
Projekt byl realizován za podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Realizace projektu: listopad 2016 – únor 2017 
Cíl projektu: Pořízení pomůcek a hraček pro děti s přihlédnutím k věku a specifickým potřebám dané cílové 
skupiny. Zaměření především na hračky podporující rozvoj komunikace, řečový vývoj a sociální dovednosti. 
 
 

Společnou cestou – podpora rodin s dětmi se sluchovým postižením 
Projekt byl realizován za podpory Nadace J&T. 
Realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 8. 2017 
Cíl projektu: V rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
úprava konceptu programu Rozvoj komunikačních dovedností a jeho 
kapacitní rozšíření. Dále rozšíření kapacity socioterapeutické skupiny pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 
 
 

Informovaní rodiče – klíč ke spokojenému životu dětí se sluchovým 

postižením 
Projekt byl realizován za podpory Nadace ČEZ. 
Realizace projektu: 2016/2017 
Cíl projektu: Roční provoz informačního portálu idetskysluch.cz a vydání jednoho čísla odborného magazínu 
Dětský sluch. 
 
 
 
 

http://idetskysluch.cz/
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Rozšíření nabídky funkčního vyšetření sluchu u dětí se sluchovým 

postižením 
Projekt byl realizován za podpory Nadace Vinci. 
Realizace projektu: 2016/2017 
Cíl projektu: Rekonstrukce místnosti, která bude sloužit jako ambulantní vyšetřovna sluchu. 
Díky příspěvku jsme mohli položit podlahovou krytinu s dobrými izolačními vlastnostmi a dokoupit další vybavení, 
které nám pomohlo místnost odhlučnit. Ambulanci budou využívat všichni zájemci o vyšetření – tedy i neuživatelé 
služeb Centra pro dětský sluch Tamtam. 
 
 

Podpora služeb 
Projekt byl realizován za podpory Nadace Agrofert. 
Realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 3. 2018 
vuCíl projektu: Podpora aktivit jednotlivých sociálních služeb – Raná péče Čechy, Raná péče pro Moravu a Slezsko, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pracoviště v Praze, Pardubicích a Ostravě). 
 
 

Mé dítě má kombinované postižení, ale společně to zvládneme 
Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu GSK. 
Realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018 
Cíl projektu: Podporovat rodiny s dětmi s kombinovaným postižením aktivitami, které 
vytvoří podmínky pro přijetí dítěte v rodině, aniž by byla narušena její funkčnost, odlehčí při péči o postižené dítě 
a napomáhají rozvoji dítěte s kombinovaným postižením. 
 
 

Včas u všech dětí 
Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti, Grantový 
program financovaný z prostředků The VELUX Foundations. 
Realizace projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 
Cíl projektu: Umožnit dětem se sluchovým postižením vyrůstat v přirozeném domácím prostředí své rodiny a v co 
největší míře eliminovat důsledky sluchového postižení dítěte. K tomu je nezbytné zajistit včasnou diagnostiku 
dítěte, vytvořit funkční spolupráci odborníků a včas zajistit dostupnou a kvalitní službu rané péče. 
 
 

 Musíme si rozumět
Projekt byl realizován v rámci společného sbírkového projektu Pomozte 
dětem, Česká televize, NROS. 
Realizace projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 
Cíl projektu: Sbírkový projekt Pomozte dětem podpořil konání pracovních 
skupin pro rodiče a děti se sluchovým postižením, kurzy rozvoje komunikačních dovedností, vývoj komunikačních 
karet a setkání rodin ze Středočeského kraje. 
 
 

Podpora rodin s dětmi s kombinovaným postižením 
Projekt byl realizován za podpory Nadace J&T. 
Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018 
Cíl projektu: Rozvíjet aktivity pro rodiny s dětmi s kombinovaným postižením, které vytvoří podmínky pro přijetí 
dítěte v rodině, aniž by byla narušena její funkčnost, odlehčí při péči o postižené dítě a napomáhají rozvoji dítěte 
s kombinovaným postižením. 
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SPoKoJeNá rodina 
Projekt byl realizován za podpory MPSV – sekce rodina. 
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
Cíl projektu: Podpora rodin, které vychovávají dítě se sluchovým nebo 
kombinovaným postižením a rodin, kde sami rodiče mají sluchové 
postižení. Zvládnutí specifické komunikace se sluchově postiženými a nastavení úspěšné komunikace v rodině, 
nácvik a rozvoj komunikačních dovedností, vzájemné sdílení pozitivních i negativních zkušeností, obav, stresu, ale 
i osvědčených postupů s jinými rodiči ve stejné nebo obdobné situaci - to vše přispívá k posílení pozitivních vazeb 
a vztahů v rodinách, přijetí dítěte rodinou, posílení rodičovských kompetencí, větší zapojení otců a prarodičů do 
výchovy dítěte s postižením. Důležitým přínosem projektu je i vzájemné setkávání slyšících, ale i neslyšících rodin, 
poznávání rozdílné kultury, jazyka, ale především možnost sdílet stejný, nebo podobný problém, své nejistoty, 
obavy, ale i radosti a úspěchy s jinými rodiči. 
 
 

Jeviště porozumění – přinášíme kulturu slyšících sluchově postiženým 
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury.  
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
Cíl projektu: Propagace a tlumočnické služby během kulturně–osvětových akcí 
(Zahradní slavnost, narozeninové koncerty kapely Kašpárek v rohlíku, bejbypankový festival Kefír) a během 
divadelních představení pro děti. 
 
 

Aby o nás bylo slyšet 
Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu Avast. 
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
Cíl projektu: Jednalo se o projekt, který si klade za cíl, aby bylo o rané péči pro rodiny dětí se sluchovým 
postižením slyšet jak u široké veřejnosti, tak mezi odborníky, veřejnou správou a potenciálními podporovateli 
a donátory. Součástí projektu byl také odborný růst poradců rané péče a středního managementu organizace. 
Důležitým bodem projektu bylo uspořádání mezioborové konference “Péče o dítě se sluchovým postižením 
raného věku”, která umožnila sdílení dobré praxe. 
 
 

Podpora Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Projekt byl realizován za podpory Nadace Agrofert.  
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
Cíl projektu: Podpora aktivit Sociálně aktivizační služby Praha, Pardubice, Ostrava. Zaměstnanci absolvovali sérii 
školení na téma kombinovaného postižení. Z grantu jsme zakoupili i pomůcky pro práci se sluchově postiženými 
dětmi a dětmi s kombinovaným postižením. 
 
 

Vydávání odborného magazínu Dětský sluch 
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví.  
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
Cíl projektu: Tvorba čtyř čísel odborného časopisu Dětský sluch, který přináší rodinám s dětmi se sluchovým 
postižením z celé České republiky a také spolupracujícím odborníkům informační servis k aktuálním tématům, 
které se života rodin s děti se sluchovým postižením dotýkají. Představuje názory významných odborníků na 
témata týkající se kompenzace a rehabilitace sluchového postižení a začleňování do společnosti. Témata 
jednotlivých čísel: Spolu – terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, Kompenzační 
pomůcky, Genetika sluchových vad, Dítě – multioborová péče o dítě se sluchovým postižením. 
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Komplexní primární podpora rodiny s dítětem – 

týdenní pobytová akce na rozvoj komunikace 

a vztahů v rodině 
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví České 
republiky a Nadace J&T. 
Pobytové akce se v roce 2017 zúčastnilo 16 rodin s dětmi s nejtěžšími sluchovými vadami. Akce se konala od 
20. 5. – 26. 5. 2017 v Srbsku u Karlštejna. Pro rodiče byly připraveny až tři přednášky denně, výuka komunikace, 
podpůrná skupina, služby psychologa a besedy s odborníky z dané oblasti (Kochleární implantáty, Diagnostická 
úskalí sluchových vad, Vady sluchu a kompenzace sluchových vad, Logopedie u nejmenších dětí se sluchovým 
postižením, Integrace dětí se sluchovým postižením do běžných předškolních zařízení, Rozvoj komunikace 
a vztahy v rodině aj.). 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. 
 
 

Odpoledne nejen pro děti 
Projekt byl realizován za podpory Statutárního města 
Olomouc a Olomouckého kraje 
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 9. 2017 
Cíl projektu: Cílem projektu bylo „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. 
 
 

Místo porozumění – Zahradní slavnost 
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, Konta bariéry 
a Nadace Umění pro zdraví. 
Realizace projektu: červen 2017 
Během akce byly pro děti připraveny stanoviště s úkoly, doprovodný program (tlumočené vystoupení „dětské“ 
kapely Kašpárek v rohlíku, parkour show a možnost vyzkoušet si skoky přes překážky s profesionály) a atrakce. 
Celý program byl tlumočen do českého znakového jazyka. Jde o tradiční akci, jejíž výhodou je, že se jí může 
zúčastnit celá rodina – tedy slyšící i neslyšící členové. Rodiny tak mohou sdílet společný zážitek z programu. 

 
 
 

Tablety pro výuku znakového jazyka 
Projekt byl realizován za podpory Diplomatic Spouses Association Prague. 
Realizace projektu: 2017 
Cíl projektu: Pořízení 20 tabletů, které budou sloužit při kurzech rozvoje komunikačních dovedností pro rodiče 
dětí se sluchovým postižením a další rodinné příslušníky. Naše organizace vytvořila aplikaci Znakujte s námi, 
kterou si mohou zájemci bezplatně stáhnout na Google play. Aplikace je určena pro výuku znakového jazyka. 
Rodiče se s aplikací během kurzů seznámí a naučí se jí aktivně používat. 
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Ve světě se neztratíme 
Projekt byl realizován za podpory Koalice nevládek Pardubicka, 
Elektrárny Opatovice, a. s., Pardubický kraj, město Pardubice, 
Gama Pardubice, s. r. o., Pražská plynárenská, a. s., FOXCONN CZ, s. r. o., NEDCON, s. r. o. 
Realizace projektu: 31. 7. 2017 – 3. 8. 2017 
Cíl projektu: Týdenní intenzivní kurz pro děti se sluchovým postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády ve 
věku od 5 do 12 let. Projekt zaměřený na zvládání náročných životních situací a rozvoj komunikačních dovedností. 

 
 

Pořízení stimulačních pomůcek a hraček pro děti s postižením sluchu 
Projekt byl realizován za podpory Siemens s.r.o. – Siemens Fond pomoci. 

Realizace projektu: březen 2017 

Cíl projektu: Pořízení pomůcek a hraček pro děti se sluchovým postižením, 
které jim umožní formou společné hry zkoušet a získávat nové dovednosti směřující k rozvoji jejich sluchového 
vnímání a komunikace, a které podpoří zvyšování kompetencí rodičů při výchově vlastního dítěte a při vytváření 
pozitivních vazeb a posilování vztahů. 
 
 

Přenosný obrazový audiometr SENTI 
Projekt byl realizován za podpory Elektráren 
Opatovice a Iveco Czech Republic, a.s. 
Realizace projektu: 2017 
Cíl projektu: Pořízení přenosného obrazového audiometru SENTI, který umožňuje provádět zábavnou formou 
nácvik audia v domácím prostředí dítěte. To je důležité hlavně u dětí, které nespolupracují při audiologickém 
vyšetření u lékaře. Čím přesnější je diagnostika sluchové ztráty, tím kvalitněji se podaří nastavení sluchové 
pomůcky, které podpoří rychlejší rozvoj mluvené řeči a tím i prevenci sociální a komunikační bariéry. 
 
 

Hraju si a poslouchám 
Projekt byl realizován za podpory Průmstav, a.s. 
Realizace projektu: 2017 
Cíl projektu: Pořízení speciální rezonanční kolébky, která pomáhá dětem se sluchovým postižením 
učit se vnímat zvuky celým tělem. Rezonanční kolébku budou využívat poradci rané péče při práci v rodinách 
s nejmenšími dětmi se sluchovým postižením. Hlavním výsledkem projektu je zlepšení sluchového vnímání malých 
dětí se sluchovým postižením, které se učí vnímat zvuky pomocí kompenzačních pomůcek – sluchadel 
a kochleárních implantátu. Sluchové vnímání je potřebné pro rozvoj komunikace, jazyka a sociálních vazeb 
s rodinou i vrstevníky. 
 
 

Projekt: DM Společně 
Cíl projektu: V roce 2017 slavila DM drogerie 25 let na českém trhu. K této příležitosti vyhlásila 
grantovou výzvu DM společně. Naše organizace byla jednou z podpořených organizací. Společnost 
nám věnovala velkou zásobu hygienických a čisticích prostředků. 
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Zabubnuj pro Tamtam! 
Projekt byl realizován za podpory Hithit, s.r.o. a individuálních dárců 
Realizace projektu: 2017 
Cíl projektu: Crowfundingová kampaň, jejímž cílem bylo získání finančních prostředků na pokrytí nákladů pro 
pořízení služebního automobilu pro terénní práci v rodinách klientů rané péče Čechy. Celá akce byla dlouho před 
spuštěním připravována, ať se již jednalo o popis celého projektu, natáčení videospotu se zdůrazněním významu 
kvalitního vozu pro terénní pracovníky, domluvu partnerů pro rozšiřování informace o sbírce (např. festivaly pro 
rodiny Kašpárka v rohlíku, Zahradní slavnost s Jaroslavem Duškem apod.) až po výběr a domluvu odměn pro 
přispěvatele sbírky. Samotná realizace pak trvala po dobu 45 dní převážně v průběhu června, během které se 
podařilo získat celkem více než 260 000,- Kč, tedy více, než bylo ve sbírce žádáno. Ze získaných prostředků jsme 
zakoupili služební automobil, který v současné době slouží potřebám Rané péče Čechy. Za velký přínos celé akce 
považujeme kromě samotného automobilu také možnost seznámit se s mnoha nezištnými, zajímavými lidmi, od 
týmu tvůrců videospotu (převážně studentů a absolventů pražské FAMU) po vstřícnost umělců a institucí, od 
kterých si přispěvatelé zakoupili odměny (např. Národní divadlo, Muzeum hl. m. Prahy, Museum Kampa, 
Bejbypankový festival na Kačině, Jaroslav Dušek, Yellow Sisters, Miloš Vacík z Tamtam Batukada. Velkým 
povzbuzením pak pro nás byly příspěvky bezmála tří set přispěvatelů, známých i neznámých lidí, které bereme 
jako ocenění naší práce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. 

 
 

Aplikace pro rozvoj komunikace ve znakovém jazyce 
V roce 2017 jsme získali prostřednictvím projektů a vítězstvím v několika soutěžích finanční prostředky na inovaci 
stávající aplikace Znakujte s námi, Znakujte s Tamtamem – Pexeso a na tvorbu nové aplikace pro děti Znakujte 
s Tamtamem – Medvěd. 

 
 
 

Společně s Vámi 
Společnost Ikea vybavila novým nábytkem ambulanci pro vyšetření sluchu a bytové 
prostory komplexu. 
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Finanční zpráva 

Výnosy 2017 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 15 779 990,00 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 167 600,00 Kč 

Ministerstvo kultury 100 000,00 Kč 

Kraje, města 1 286 787,00 Kč 

Magistrát hl. m. Prahy 478 700,00 Kč 

Městská část Praha 13 25 000,00 Kč 

NROS 98 000,00 Kč 

Nadace Sirius 23 551,00 Kč 

Nadace ostatní 809 907,00 Kč 

Dary firemních a individuálních dárců 2 6800 694,00 Kč 

Vlastní výkony 676 223,00 Kč 

Celkem 22 126 452,00 Kč 

 

Náklady 2017 

Materiál 1 125 367,00 Kč 

Pohonné hmoty 465 107,00 Kč 

Energie 698 931,00 Kč 

Opravy a udržování 211 255,00 Kč 

Cestovné 200 990,00 Kč 

Reprezentace 36 185,00 Kč 

Nakoupené služby 3 012 000,00 Kč 

Mzdové náklady 15 925 295,00 Kč 

Odpisy 428 313,00 Kč 

Prodané zboží 20 009,00 Kč 

Ostatní finanční náklady 3 000,00 Kč 

Celkem 22 126 452,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek ..........  0,- 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, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Magistrát hlavního města 

Prahy, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj. 

MĚSTŮM A OBCÍM 

Benešov, Brno, Březová nad Svitavou, Břežany, Černovice, Česká Třebová, Frýdek – Místek, Hartvíkovice, 

Hodonín, Hradec n. Moravicí, Chotěbuz, Kamenný Újezd, Kaplice, Karlovy Vary, Karviná, Kuřim, Kvasice, 

Lipno nad Vltavou, MČ Praha 13, Měnín, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Nezamyslice, Nové 

Veselí, Olomouc, Opava, Oslavany, Ostrava, Otrokovice, Pačlavice, Pardubice, Přelouč, Přerov, Rybník, 

Senice na Hané, Slavičín, Slavkov p. Hostýnem, Stonařov, Strahovice, Šlapanice, Štítary, Troubsko, Třešť, 

Újezd u Brna, Valašské Meziříčí, Velká Polom, Velké Bílovice, Zábřeh, Znojmo, Žďár nad Sázavou. 

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM 

Dobré místo pro život, DSA Prague – Diplomatic Spouses Association, Fond pomoci Siemens, GIVT, 

Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace Člověk člověku, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace J&T, 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), NROS – The Velux Foundation, NROS – Sbírkový projekt 

Pomozte dětem, Nadace Sírius, Nadace Umění pro zdraví, Nadace Vinci, Nadace Vodafone – cena Rafael, 

Nadační fond Avast, Nadační fond GSK, Výbor dobré vůle – nadace O. Havlové. 

SOUKROMÝM A FIREMNÍM DÁRCŮM A SPONZORŮM 

Ackee s.r.o.; Audiolight Service s.r.o.; BOOS Plan; Cestománie – obec Zábrodí; Computer Technology 

v.o.s.; Concept line; Česká televize; DM drogerie; Elektrárny Opatovice; FOXCONN CZ, s.r.o.; Gama 

Pardubice, s.r.o.; GeneralNet; Hithit, s.r.o; Ikea; IVECO Czech Republic, a.s.; JAMU; Kendrion; Koalice 

nevládek Pardubicka; KPMG; NEDCON, s.r.o.; OCN 24-07 s.r.o.; Pražská plynárenská a.s.; Průmstav, a.s.; 

Sekne; Siemens, a.s.; Zurab; ZUŠ Kroměříž. 

Adéla Stříbrná, Alexandr Slabý, Hana Čamlíková, Ivana Holická, Jana Sedláková, Michaela Hejtmanová, 

Michaela Pathyová, Petra Jašková, pí Kudrnáčová, individuální dárci v rámci kampaně Hithit – Zabubnuj 

pro Tamtam. 

 



 

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, idetskysluch.cz 

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