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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 Tamtam jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně
navazujících sociálních, poradenských a informačně-vzdělávacích služeb plně pokrývajících potřeby dětí se
sluchovým postižením a jejich rodin.

Poslání:
Podporujeme rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby mohly žít běžným způsobem života.

Hodnoty:
ODBORNOST

PARTNERSTVÍ

KREATIVITA

Zásady:





Klademe velký důraz na odbornost.
Naše činnost je založena na partnerském přístupu.
Rodiče a děti vedeme k samostatnosti.
S každým klientem hledáme jeho vlastní cestu.

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
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Odborné sociální poradenství
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,
dovolte mi poděkovat všem, kteří nás v roce 2018 podporovali, pomáhali nám nebo s námi spolupracovali.
Děkuji také celému pracovnímu týmu za osobní nasazení a profesionalitu.
Rok 2018 byl pro Tamtam rokem „v pohybu“. Změn, chtěných i nechtěných, bylo na jeden rok až příliš. Tím, co
nám práci komplikovalo velmi výrazně, byla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu sídla organizace v Praze.
V praxi to znamenalo neustálé stěhování lidí i kanceláří, poskytování služeb v provizorních prostorách, hluk,
prach a výpadky elektřiny. Nicméně v závěru roku přinesl tento velký „nekomfort“ pozitivní výsledky v podobě
nového kvalitního zázemí pro pracovníky a důstojného prostředí pro klienty.
Velké stěhování probíhalo také v Pardubicích a v Ostravě, kde kolegyně zajistily pro Tamtam nové prostory
pro sociálně aktivizační služby.
Další komplikací, ale s velmi negativním dopadem byl „pohyb dat“. Oba servery organizace byly napadeny
hackery, kteří požadovali platbu v bitcoinech za navrácení všech zcizených účetních souborů. Případ téměř rok
neúspěšně řešila Policie České republiky, odbor kybernetické kriminality. Několik specializovaných firem se
snažilo data obnovit, což se ve výsledku podařilo jen v podobě nepoužitelných fragmentů. Ztráta dat byla pro
Tamtam nejen značnou finanční zátěží, ale znamenala i velké množství práce na kompletní rekonstrukci
účetnictví, zasahující až do roku 2019.
Přes všechny tyto komplikace, jsme intenzivně pracovali. Všechny nabízené služby jsme poskytovali v plném
rozsahu. Podrobněji jsme se společně věnovali tvorbě Strategického plánu Tamtamu a naplňování hodnot
organizace v praxi. Velký prostor jsme věnovali odborné činnosti a zkvalitňování poskytovaných služeb, což
bylo oceněno nejen pozitivními reakcemi klientů, ale i vynikajícím výsledným hodnocením inspekční komise
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
V průběhu celého roku jsme realizovali projekt „Raná péče – včasná, efektivní a systémová služba“ dotovaný
z evropských strukturálních fondů, zaměřený na zavedení post screeningové péče a tím i na rozvoj a rozšíření
sociálních služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.
Byli jsme také velmi aktivní v činnosti pro Asociaci rané péče České republiky, tvořili jsme nový status střešní
organizace rané péče, pracovali jsme na systému šetření kvality služby a organizovali jsme konferenci „Raná
péče v mezinárodním kontextu“.
Velký prostor jsme věnovali i publikační a informačně vzdělávací činnosti. Mimo odborného magazínu, jsme
vytvořili nové video rozhovory s odborníky, krátké dokumentární filmy o sluchovém postižení pro portál
idětskysluch.cz, účastnili jsme se řady konferencí a veletrhů a celý týden jsme prezentovali činnost Tamtamu
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Musím také připomenout velké množství kulturních
akcí připravených společně pro slyšící i neslyšící diváky, divadelní představení tlumočená do znakového jazyka
například divácky úspěšné “Čtyři dohody“ Jaroslava Duška, který je dlouhodobě naším spolupracovníkem
a podporovatelem. Velkým kulturním zážitkem byl i závěr roku, který jsme společně s klienty, donátory
a partnery prožili v divadle Kalich při plně tlumočeném divadelním představení muzikálu Mauglí a při
následném vánočním setkání.
Rok 2018 byl pro Tamtam „rokem v pohybu“. Zase jsme se posunuli o kousek dál a já věřím, že pro vás, kteří
nás podporujete nebo s námi spolupracujete, bude i tato zpráva motivací zůstat s námi i příští rok.

Jana Fenclová
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Organizační struktura

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

Redakce magazínu Dětský sluch
Lucie Křesťanová
Mgr. Marta Höferová
Kulturní akce, tlumočník ČZJ
Mgr. Naďa Hynková Dingová

Dozorčí rada:
PhDr. Štěpán Vymětal
Petr Šach

Sociální služby
přehled jednotlivých pracovníků uveden vždy
u konkrétní služby

Statutární zástupce, Výkonná ředitelka
Mgr. Jana Fenclová
Administrativa
Lenka Kulhánková
Martina Procházka Michalová
Iveta Zabdyrová
Dariusz Zabdyr
Mgr. Lenka Skočdopole Vakermanová
Jana Hrmová, DiS.
Mgr. Petra Verdis (do srpna 2018)
Mgr. Sabina Klegová (od září 2018)
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Nejdůležitější události roku 2018
Únor
Divadelní představení „Pátá dohoda“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Březen
Noc s Andersenem – tradiční akce, zaměřená na podporu čtení u dětí ve věku od 7 do 15 let (Praha, Pardubice, Ostrava).

Duben
Účast na veletrhu neziskových organizací NGO Market (Praha).

Květen
Týdenní pobytová akce pro rodiny s dětmi (Srbsko u Karlštejna).
Aktivní účast na Setkání Cochlear family (Brno).
Spolu ruku v ruce“, Den pečujících – aktivní účast (Ostrava).
Účast na rodinném festivalu Divadlo v parku: Den pohádek a hudby (Praha).

Červen
Den dětí – Bezpečná Olomouc (Olomouc).
Pražská muzejní noc pro neslyšící – komentované prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Setkání pracovníků Audiofoncentr Brno s poradkyněmi rané péče (Olomouc).
Zahradní slavnost – tradiční kulturně osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha, Pardubice, Ostrava).
Divadelní představení „Manželské vraždění“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Účast na 4. mezinárodní konferenci o rané péči – FCEI 2018: Principles into Practice (Bad Ischl, Rakousko)

Červenec - Srpen
Komunikujeme ve společném rytmu – týdenní kurz pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády (Pardubice).
Ve světě se neztratíme – týdenní příměstský tábor pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády (Ostrava).
Rozloučení s prázdninami (Olomouc).

Září
Účast na rodinném bejbypankovém festivalu Kefír (zámek Kačina).
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z Moravskoslezského kraje (Bílá).
Účast na workshopu „Raná péče v systému školství“ (Praha).

Říjen
Divadelní představení „Čtyři dohody“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).
Exkurze poradkyň rané péče v Audiofoncentru (Brno).
Divadelní představení „Škola malého stromu“ tlumočené do českého znakového jazyka (Praha).

Listopad
Účast na konferenci „Raná péče v mezinárodním kontextu“ (ARP ČR, Praha)
Kurz základů komunikace s malým dítětem se sluchovým postižením (Olomouc).
Setkání rodin s dětmi s postižením sluchu ze Zlínského kraje (Zlín).
Adventní tvoření s neslyšícími dětmi (Hradec Králové).

Prosinec
Mikulášská besídka v Tamtamu (Olomouc).
Mikuláš s Tamtamem – tradiční kulturně-osvětová akce pro rodiny s dětmi (Praha).
Stánek Dobrého místa pro život (Olomouc).
Advent plný křídlení – aktivní účast (Ostrava).
Zahraniční cesta za účelem seznámení se se systémem podpory rodin s dětmi se sluchovým postižením a systémem rehabilitace
sluchu ve Velké Británii (National Deaf Children's Society, Londýn).
Divadelní muzikálové představení „Mauglí“ 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 a loutková představení pro děti tlumočená do českého znakového jazyka.
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Sociální služby
Raná péče Čechy
ranapececechy@detskysluch.cz

Lidé ve službě
Mgr. Martina Péčová, Mgr. Klára Bendíková, PhDr. Iva Jungwirthová, Marcela Peřinová, DiS., Mgr. Štěpánka Kolková,
Mgr. Alžběta Osmančíková, Mgr. Martina Bezrouková (do září 2018), Michaela Bezděková, DiS., Mgr. Lenka Veselá,
Mgr. Petra Verdis (od září 2018)

Poslání
Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým
dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Cíle
 Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na
jeho individuální možnosti a potřeby.
 Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně
dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let.

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

Statistiky
143 smluv, 28 ukončených smluv, 30 nově uzavřených smluv
967 terénních konzultací v rodinách
98 ambulantních konzultací
15 jednorázových konzultací neuživatelům služby
1487 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby
100648 ujetých kilometrů
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Raná péče pro Moravu a Slezsko
ranapecemorava@detskysluch.cz

Lidé ve službě
Mgr. Kučerová Anna, PhD., Bc. Sedláková Jana, Bc. Soldánová Karolína (od dubna 2018), Mgr. Dokoupilová Marcela,
Mgr. Černá Jana (od května 2018 na MD), Mgr. Francová Miroslava (do července 2018), Mgr. Hertlová Adéla,
PhDr. Jiříčková Anna (od září 2018 na MD), Bc. Lokajová Markéta (od července 2018), Bc. Pažourková Věra,
Bc. Slavíková Lucie, Bc. Stavinohová Martina, Mgr. Žáková Renáta (říjen – listopad 2018)

Poslání
Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým
dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Cíle
 Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na
jeho individuální možnosti a potřeby.
 Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně
dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let.

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

Statistiky
139 smluv (142 dětí s postižením sluchu), 26 ukončených smluv, 52 nově uzavřených smluv
710 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních
55 ambulantních konzultací
19 jednorázových konzultací neuživatelům služby (13 terénních a 6 ambulantních)
1107 e-mailových nebo telefonických konzultací ve prospěch uživatelů služby
121746 ujetých kilometrů
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
saspraha@detskysluch.cz, saspardubice@detskysluch.cz, sasostrava@detskysluch.cz

Lidé ve službě
Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová, Jana Hrmová, DiS., Mgr. Lucie Hanzíková (od prosince 2018)
Praha: Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Dominika Graupnerová, Mgr. Aneta Tuzová, Kristýna Vlasáková, DiS.
Pardubice: Bc. Romana Procházková, DiS., Mgr. Monika Koubová, Ing. Hana Jindrová (od 2018)
Ostrava: Mgr. Lena Vaňková, Bc. Veronika Kovalová, Mgr. Alice Barhoňová, Bc. Jana Jungmannová

Poslání
Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi,
které se v důsledku sluchového postižení nacházejí
v nepříznivé sociální situaci.

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

Statistiky
84 smluv (51 Praha, 18 Pardubice, 15 Ostrava), 20 ukončených smluv, 22 nově uzavřených smluv
ČINNOST

Socio-terapeutické skupiny
Rozvoj komunikačních dovedností
Podpůrná rodičovská skupina
Besedy
Individuální konzultace
Konzultace e-mail, telefon, chat, WhatsApp, videohovor
Vstupní konzultace se zájemcem o službu
Jednorázové konzultace neuživatelům služby
Přednášky a besedy v MŠ a ZŚ
Kulturně osvětové akce
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PRAHA

PARDUBICE

OSTRAVA

CELKEM

164
86
6
1
166
514
13
0
1
2

96
37
7
8
46
1161
4
7
7
4

23
18
5
7
69
794
5
9
12
2

283
141
18
16
281
2469
22
16
20
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Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
socpor@detskysluch.cz

Lidé ve službě
Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Michaela Křiváčková (do dubna 2018)

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, 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
73 uživatelů služby
111 poradenských konzultací, z toho 19 konzultací v oblasti kontaktní
práce, 22 konzultací v krizových situacích, 57 konzultací v oblasti
osobní asistence a 13 konzultací v oblasti dávek.
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Projekty
Podpora služeb
Projekt byl realizován za podpory Nadace Agrofert.
Období realizace: 1. 5. 2017 – 31. 3. 2018
Cíl 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.
Období realizace: 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.

Musíme si rozumět
Projekt byl realizován v rámci společného sbírkového projektu Pomozte
dětem, Česká televize, NROS.
Období realizace: 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.

Včas u všech dětí
Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti, Grantový
program Včasná pomoc dětem financovaný z prostředků The VELUX
Foundations.
Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019
Cíl projektu: Projekt se snaží vytvořit funkční systém vyšetření sluchu všech novorozenců v ČR. Pokud se vyšetření
neuskuteční, zásadním způsobem limituje kvalitu života dítěte i jeho rodiny a má dopad i na celou společnost.
Díky realizaci projektu zajistíme dětem dostupnou a kvalitní podporu včas. Využijeme pozitivní zkušenosti
z českých porodnic, kde již screening probíhá, ale i z Velké Británie, kde zavedení celoplošného screeningu vedlo
k významnému posunu poskytování služeb rané péče dětem se sluchovým postižením.

Podpora rodin s dětmi s kombinovaným postižením
Projekt byl realizován za podpory Nadace J&T.
Období realizace: 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.

Aplikace pro rozvoj komunikace ve znakovém jazyce
Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone, Nadační fondu Avast
a společnosti Siemens
Období realizace: 2017 – 2018
Cíl projektu: Inovace aplikací pro rozvoj komunikace ve znakovém jazyce
Znakujte s námi a Znakujte s Tamtamem – Pexeso.
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Speciální psychologická poradna pro osoby se sluchovým postižením
Projekt je realizován za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a MČ Prahy 13
a Nadačního fondu Avast
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Poskytování psychologického poradenství pro osoby se sluchovým
postižením a jejich blízkým v adekvátním módu komunikace - jak v českém jazyce (mluvené i psané formě), tak
i v českém znakovém jazyce. Pro osoby se sluchovým postižením (především pro ty, které využívají v komunikaci
český znakový jazyk) není taková psychologická péče téměř nikde jinde na území Čech dostupná. Psychologická
poradna poskytuje nízkoprahové individuální poradenství, dlouhodobější individuální psychoterapeutické
poradenství i akutnější krizovou intervenci. Osoby se sluchovým postižením i jejich blízcí mají možnost se zde
zabývat řadou témat. Může se jednat jak o témata vyplývající přímo z povahy handicapu, tak o řešení „běžných“
zátěžových životních situací. Cílem je tedy, stručně řečeno, poskytnout osobám se sluchovým postižením kvalitní
bezbariérovou psychologickou poradnu. Z povahy poradny však vyplývají zvýšené nároky na psychologa, který
musí být vedle adekvátního vzdělání a informovanosti o řešených tématech důkladně obeznámen
i s problematikou osob se sluchovým postižením včetně souvisejících specifik. V neposlední řadě musí na výborné
úrovni ovládat znakový jazyk.

SPoKoJeNá rodina
Projekt byl realizován za podpory MPSV – sekce rodina.
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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.

Vydávání odborného magazínu Dětský sluch
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví.
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Tvorba čtyř čísel odborného časopisu Dětský sluch. Časopis přináší názory odborníků, zkušenosti
rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata. Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením
z celé České republiky, ale i odborníkům – lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a
studentům těchto oborů. V loňském roce vyšla čtyři vydání – Vztahy v rodině, Péče o dítě s kombinovaným
postižením, Včasná diagnostika a Raná péče.
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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.
Období realizace: červen 2018
Cíl projektu: Týdenní pobyt rodičů a dětí se sluchovým postižením se
konal
v Srbsku u Karlštejna. Pro rodiče byly připraveny až tři přednášky denně, výuka komunikace, podpůrná skupina,
služby psychologa a besedy s odborníky. 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.
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Raná péče – včasná, systémová a efektivní služba
Projekt je realizován za podpory Evropského
sociálního fondu (Operační program zaměstnanost)
Období realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020
Cíl projektu: Rozšíření, zefektivnění a zkvalitnění rané
péče poskytované celostátně rodinám s nejmenšími dětmi s detekovanou vadou sluchu nebo s kombinovaným
postižením. V rámci projektu bude vytvořena nová metodika post screeningové péče vč. krizové intervence,
nastaveny a ověřeny nové postupy a procesy pro sledování poskytnuté péče a vytvořeny možnosti pro zlepšení
informovanosti uživatelů – osob sociálně znevýhodněných nebo ohrožených sociálním znevýhodněním.

Domluvíme se
Projekt byl realizován v rámci společného sbírkového projektu Pomozte
dětem, Česká televize, NROS.
Období realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Cíl projektu: V rámci projektu se zaměřujeme na funkční komunikaci
v rodině dítěte, která je zaměřena na dvě oblasti jazykového rozvoje dětí se sluchovým postižením, a to znakový
jazyk a mluvenou řeč. Tato potřeba vychází přímo od rodičů, kdy je každá rodina v komunikaci s dítětem na jiné
úrovni a je potřeba komunikaci „ušít“ přímo na“míru“ dítěte. Správný rozvoj komunikace se sluchově postiženým
dítětem je zásadní nejen pro vývoj samotného dítěte ale i pro širší přijetí dítěte v rodině.

Místo porozumění – Zahradní slavnost
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva
kultury, Magistrátu hlavního města Prahy,
MČ Prahy 13 a Nadace Umění pro zdraví.
Období realizace: červen 2018
Téma Zahradní slavnosti: „Stodůlecký zvěřinec“. Během akce byly pro děti připraveny stanoviště s úkoly
a doprovodný program vztahující se k tématu (divadelní představení, vystoupení skupiny Yellow sisters, výroba
vlastní zmrzliny, parkour show s možností vyzkoušet si skoky přes překážky). Celý program byl tlumočený 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.
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Jeviště porozumění – přinášíme kulturu slyšících sluchově postiženým
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury.
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Propagace a tlumočnické služby během kulturně–osvětových akcí
(Zahradní slavnost, bejbypankový festival Kefír, divadelní představení pro děti). Dále jsme v rámci projektu
realizovali představení muzikálu Mauglí, který byl celý tlumočen do českého znakového jazyka.

Komunikujeme ve společném rytmu
Projekt byl realizován za podpory Elektrárny Opatovice, a. s.
Období realizace: 30. 7. 2018 – 3. 8. 2018
Cíl projektu: Týdenní intenzivní kurz pro děti se sluchovým postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády ve
věku od 5 do 12 let. Kurz byl postaven na společném hudebním a dramatickém prožitku, jehož cílem bylo, aby děti
nalezly vlastní zdroje pro řešení problémů, zvýšilo se jejich sebevědomí a vyjadřovací schopnosti.

Chci ti rozumět – práce s dětmi se sluchovým postižením
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Ostravy.
Období realizace: 2018
Cíl projektu: Pořízení speciálních pomůcek pro práci se sluchově postiženými dětmi a na pořízení audiometru.
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Ve světě se neztratíme
Projekt byl realizován za podpory statutárního města Ostravy.
Období realizace: 2018
Cíl projektu: Realizace příměstského tábora pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády.

Nákup automobilů pro zajištění služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým
a kombinovaným postižením a jejich rodin v devíti krajích Čech
Projekt byl realizován za podpory MPSV – Program 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb
Období realizace: 1. 1. 2018 – 19. 5. 2018
Cíl projektu: Pořízení 2 služebních automobilů pro terénní konzultace za účelem zachování kvality poskytovaných
služeb rané péče všem rodinám s dětmi se sluchovým postižením dle jejich potřeb bez omezení a zároveň
zachování efektivity v poskytování služby.

Keramická dílna pro sluchově postižené a slyšící děti a dospělé
Projekt byl realizován za podpory MČ Praha 13 a MČ Praha 5.
Období realizace: 2018
Cíl projektu: Do keramické dílny mohou docházet jak slyšící, tak sluchově postižení.
Keramická dílna nabízí kurzy pro děti i dospělé. Vedoucí kurzů ovládá znakový jazyk, a tak se volně propojuje
komunita slyšících a neslyšících.

Léčivé nástroje
Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu Tesco
Období realizace: 2018 – 2019
Cíl projektu: Cílem projektu je uspořádání propagačních akcí a vytvoření informačních materiálů.
Akce i materiály mají přiblížit problematiku sluchového postižení, které je diagnostikováno v dětském věku
a nabídnout informace o sociální službě rané péče.

První kontakt
Projekt byl realizován za podpory Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Období realizace: 2018 – 2019
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na první kontakt s rodiči, jejichž dítě prochází
screeningem sluchu. Rodina se během screeningu nachází v nelehké situaci, kdy potřebuje informace a podporu
v krizových momentech. Rodiny na nás získaly kontakt již v porodnicích, kde se screening provádí. Mohly nás
proto kontakt a využít našich služeb.

Rozumím ti
Projekt byl realizován za podpory Nadace J&T.
Období realizace: 2018 – 2019
Cíl projektu: Projekt podpořil aktivity sociální službu Sociálně aktivizačních služeb Praha. Součástí projektu byla
i supervize kurzů rozvoje komunikačních dovedností, vzdělávací kurzy pro pracovníky Sociálně aktivizačních služeb
Praha a tvorba metodiky pro práci s klienty.
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Finanční zpráva
Výnosy 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví

20 507 310 Kč
167 600 Kč

Ministerstvo kultury

90 000 Kč

Kraje, města

1 920 851 Kč

Nadace, nadační fondy

270 789 Kč

Dary firemních a individuálních dárců
Vlastní výkony

2 802 452 Kč
927 178 Kč

Celkem

26 686 180 Kč

Náklady 2018
Materiál

802 893 Kč

Pohonné hmoty

518 665 Kč

Energie

740 421 Kč

Opravy a udržování

171 517 Kč

Cestovné

240 456 Kč

Reprezentace

51 996 Kč

Nakoupené služby

3 637 244 Kč

Mzdové náklady

20 094 870 Kč

Odpisy

516 283 Kč

Ostatní finanční náklady

13 855 Kč

Celkem

26 788 200 Kč

Hospodářský výsledek.......... -102 020,- 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, Ústecký kraj.

MĚSTŮM A OBCÍM
Benešov, Brno, Česká Třebová, Frýdek – Místek, Harrachov, Hodonín, Hradec n. Moravicí, Hranice,
Chotěbuz, Karviná, MČ Praha 13, Metylovice, Moravská Třebová, Nové Veselí, Olomouc, Opava, Ostrava,
Pačlavice, Pardubice, Pozděchov, Přerov, Rybník, Slavičín, Strážnice, Střítež nad Ludinou, Studénka,
Šlapanice, Troubsko, Třebíč, Třinec, Valašské Meziříčí, Velká Polom, Znojmo.

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM
Dobré místo pro život, GIVT, Nadace Agrofert, Nadace J&T, Nadace Komerční banky – Jistota, Nadace
rozvoje občanské společnosti (NROS), NROS – Včasná pomoc dětem, The Velux Foundation, NROS –
Sbírkový projekt Pomozte dětem, Nadace Umění pro zdraví, Nadace Vodafone – cena Rafael, Nadační
fond Avast, Nadační fond GSK, Nadační fond Tesco.

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; Dabis; Elektrárny Opatovice; FOXCONN CZ, s.r.o.; GeneralNet; IKEA; Kendrion;
KPMG; OCN 24-07 s.r.o.; SEKNE; Siemens, a.s.; VERTI s.r.o.; Zurab.
Adéla Stříbrná, Ivana Holická, Hana Černá, Jan Fencl, p. Pangrác.
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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, idetskysluch.cz
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č. ú.: 16835061/0100

Vydalo Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Praha, 2019

