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Slovo úvodem  

Naši klienti se sluchovým postižením ledacos zvládají sami, ale v mnohých věcech potřebují 

pomoci. S podporou našich služeb překonávají komunikační a informační bariéry, které sebou 

nese jakékoliv poškození sluchu.  

Máme radost ze spolupráce s dalšími službami, které jsou ochotné a schopné přijímat naše 

klienty, ať už se jedná o domov seniorů, finanční poradnu atd. Naším společným cílem  

je spokojený klient. 

Děkuji tímto všem svým kolegům a spolupracovníkům, spolupracujícím institucím, úředníkům, 

politikům, sponzorům či praktikantům, že se prostřednictvím naší organizace na této snaze 

podílejí. Zhodnocení přínosu a jeho kvality rádi ponecháme na posouzení každého z vás. 

 
Mgr. Šárka Prokopiusová  

ředitelka CNN, o.p.s. 

 

 

V Praze 15. 6. 2018 



 

Základní údaje o organizaci  

Název organizace:   Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, 
o.p.s.  

Zkratka názvu:   CNN, o.p.s.  

Sídlo organizace:   Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín  

Identifikační číslo:   026 36 298  

Číslo účtu:   2300672756/2010  

Právní forma organizace: nezisková, nestátní, obecně prospěšná společnost  

Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností:  11. února 2014  

Spisová značka:   O 1317 vedená u Městského soudu v Praze  

Statutární orgán:   Mgr. Šárka Prokopiusová, ředitelka organizace  

Zakladatel společnosti:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,     
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín  

Správní rada:   Pavel Šturm, Jaroslava Corronsová, JUDr. Zdenka Cupková  

Dozorčí rada:   RNDr. Miloš Lang, Dagmar Radilová, Denisa Lincová  

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. poskytuje sociální 
služby pro lidi se sluchovým postižením ve velmi širokém rozsahu, ať už se jedná o služby 
tlumočnické, sociálně aktivizační služby a odborné poradenství. 
 

Cíle společnosti 

- svými aktivitami podpořit fungování moderní společnosti na principech demokracie, 

spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů  

a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných skupin občanů s důrazem na lidi  

se sluchovým postižením a seniory, 

- vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit vhodnou 

komunikační formou (znakový jazyk, artikulační tlumočení, psaný text, totální 

komunikace) za účelem podpory zmírňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí 

se sluchovým postižením a seniorů, 

- vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit zajišťujících 

pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením, seniorům a ohroženým rodinám 

se sluchově postiženými dětmi za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení, 

- vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit sluchově 

postiženým osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli z důvodů věku, 

chronického onemocnění nebo dalšího zdravotního postižení, za účelem umožnit jim 

důstojný a plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí, 

- vytvářet a realizovat programy, zaměřené na ochranu práv a potřeb zejména sluchově 

postižených (SP) dětí s cílem podpory prohloubení vztahu rodičů s těmito dětmi, 



 

prevence zanedbávání péče o SP děti, zvyšování rodičovských kompetencí v péči o SP 

děti, zvyšování „životaschopnosti“ ohrožených rodin a podpory vytváření sítě  

na ochranu práv a potřeb SP dětí, 

- mezi cílové skupiny, na které společnost orientuje své služby a aktivity, patří: 

 neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osoby a osoby trpící ušním tinnitem, které 

mohou mít případně i další zdravotní postižení,  

 osoby jim blízké,  

 široká laická i odborná veřejnost, 

 kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem, 

kteří jsou s nimi v kontaktu a ve vztahu.  

Hlavní předmět činnosti a služeb 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování registrovaných sociálních služeb dle 

platné právní úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu 

zdravotního postižení.  

Co poskytujeme 

- odborné sociální poradenství, 
- poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, 
- zprostředkování právního poradenství, 
- tlumočnické služby pro sluchově postižené, 
- sociálně aktivizační služby, 
- podporu vzdělávání osob se zdravotním postižením, 
- podporu v zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vstupu na trh práce 

(rekvalifikace a poradenství), 
- zprostředkování služeb formou kontaktů s jinými poskytovateli, 
- pořádání osvětových a informačních akcí. 

 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. je nástupnickou 

organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který na ni převedl sociální 

služby poskytované na adrese Karlínské náměstí 12, Praha 8. 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.  

a jeho pobočky  

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.  

– sídlo  

Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín 

info@cnn-ops.cz 

223 004 852, 224 816 829 

 

 

 

mailto:info@cnn-ops.cz


 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.  

– pobočka Beroun 
Na Parkáně 111, 266 01 Beroun 2 

beroun@cnn-ops.cz 

311 625 025  
 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.  

– pobočka Kladno 
Hřebečská 2680, 272 01 Kladno 

kladno@cnn-ops.cz 

602 269 076 
 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.  

– pobočka Příbram 
Žežická 193, 261 01 Příbram     

pribram@cnn-ops.cz 

603 570 340 

 
Pravidelné služby jsou poskytovány také v Klubu neslyšících v Mladé Boleslavi 

Čechova 773, Mladá Boleslav II   
vyprachticka@cnn-ops.cz 
777 004 918  
 
 

Odborné sociální poradenství  

Registrovaná sociální služba, identifikátor č. 8147211  

Posláním odborného sociálního poradenství je minimalizace komunikačních a informačních 

bariér osob se sluchovým postižením ve slyšícím prostředí pomocí poradenství a další 

podpory, vedoucí k posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry. 

Komu je služba určena 

- osoby se sluchovým postižením  

- osoby komunikující prostřednictvím odezírání  

- rodinní příslušníci a blízké osoby 

- zaměstnavatelé osob se sluchovým postižením 

- laická i odborná veřejnost, která projeví zájem o problematiku sluchového postižení  

Základní sociální poradenství  

- poskytnutí potřebných kontaktů, telefonické vyřízení, objednání k lékaři, doprovod 
k lékaři, na úřad, k poskytovatelům dalších sociálních služeb, do opravny sluchadel  
a při vyřizování osobních záležitostí 
 

mailto:beroun@cnn-ops.cz
mailto:kladno@cnn-ops.cz
mailto:pribram@cnn-ops.cz
mailto:vyprachticka@cnn-ops.cz


 

Odborné sociální poradenství 

- seznámení se s kompenzačními pomůckami a pomoc s výběrem nejvhodnější 
- zapůjčení sluchadla a dalších kompenzačních pomůcek  
- instruktáž správného používání sluchadla 
- kontrola funkčnosti sluchadla, zajištění jeho drobných oprav  
- zajištění i příslušenství ke sluchadlu – baterie, hadičky aj. 
- pořádání přednášek a prezentací kompenzačních pomůcek v jiných zařízeních 

sociálních služeb 
- sociálně právní poradenství (konzultace s právníkem) 

Věková hranice: bez omezení 

Regionální hranice: sociální služba je poskytována na území Prahy a Středočeského kraje 

Neposkytujeme poradenství osobám, které vyžadují jiný druh poradenství. 

Přehled poskytování odborného sociálního poradenství v roce 2017  

  Počet klientů  Počet kontaktů Počet intervencí 

Beroun  152 170 118 

Kladno 331 286 307 

Příbram 537 567 778 

Celkem 1020 1023 1203 

 

Na pobočce Příbram byla s podporou ÚP v dubnu 2017 přijata další pracovnice na plný úvazek, 

což příznivě ovlivnilo vykazovaná data. 

ÚP Kladno ve stejném režimu podpořil pracovníka v pobočce Kladno, a to do června 2017. 

Následně se podařilo najít finanční prostředky, abychom pracovníka mohli zaměstnávat  

i nadále bez podpory ÚP. 

Kromě institutu veřejně prospěšných míst je poskytovatel zaměstnavatelem osob  

se zdravotním postižením dle §78 zákona o zaměstnanosti, kdy jeden pracovník na pobočce 

Kladno je OZP, a jeden pracovník na pobočce Příbram je OZZ.  

Kazuistika - nedoslýchavý senior 

Žena důchodového věku dochází 3x měsíčně na kladenskou pobočku. Žádá o vysvětlení  

a nácvik nasazování sluchadla. Pracovnice jí vysvětlí postup, společně zkouší. Se zrcátkem, 

potom klientka samostatně. Klientka se stále omlouvá, že otravuje. Pracovnice ji ujišťuje,  

že je klientka na správném místě, neboť pracovnice jsou tady od toho, aby se jí věnovaly. 

Klientka si je však nejistá, sama sebe podceňuje. „Jsem k ničemu, nic mi nejde, nic nestíhám, 

všem jsem na obtíž.“  



 

Po všech možnostech nácviku klientka odchází s tím, že to již sama dá dohromady. Po nějaké 

době znovu klientka přichází, že jí to nejde. Znovu pracovnice vysvětlí. Klientka chodí znovu  

a znovu se stejným problémem. Je zřejmé, že se nejedná o osamělou osobu, neboť zmiňuje 

příbuzné. Avšak potřebuje podporu profesionálů, pro kterou si chodí. Pracovnice pracuje  

se zástupným problémem klientky, neboť je zjevné, že klientka potřebuje psychickou podporu, 

kterou jí pracovnice poskytuje laskavým a vstřícným přístupem. Jedná se o případ dlouhodobé 

podpory. 

Jaroslava Kasíková, pracovnice v sociálních službách  

CNN, o.p.s. – pobočka Kladno 

 

Tlumočnické služby  

Registrované sociální služba, identifikátor č. 6894360 

Posláním tlumočnických služeb je naplňování práva osob se sluchovým postižením  

na úspěšnou komunikaci dle jejich potřeb. 

Komu je služba určena 

- neslyšící a nedoslýchaví komunikující v českém znakovém jazyce nebo ve znakované 
češtině 

- ohluchlí a nedoslýchaví komunikující prostřednictvím odezírání 
- ostatní osoby komunikující prostřednictvím odezírání 

Typy tlumočení 

- český znakový jazyk 
- znakovaná čeština 
- vizualizace mluveného jazyka   

Tlumočnické služby 

- poskytnutí potřebných kontaktů, telefonické vyřízení, objednání k lékaři 
- doprovod k lékaři, na úřad, k poskytovatelům dalších sociálních služeb, do opravny 

sluchadel a při vyřizování osobních záležitostí 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
- tlumočení /znakový jazyk, znakovaná čeština/ nebo vizualizace mluveného jazyka – 

odezírání 
 

Věková hranice: od 16 let do seniorského věku 

Regionální hranice: terénní sociální služba je poskytována na území Prahy a Středočeského 

kraje, ambulantní sociální služba je poskytována v Praze 8 – Karlíně a Praze 12 – Modřanech. 

 



 

Přehled činností tlumočnických služeb v roce 2017 

Celkový počet uživatelů byl v roce 2017 516 osob.  Celkem bylo evidováno 440 hodin přímé 

péče v ambulanci, a 1695 hodin přímé péče v terénu.  

Po zavedení pravidelné ambulantní služby každé úterý od 11:00 do 15:00 hodin, kam mohou 

klienti přijít bez objednání, a vždy je přítomen i sociální pracovník, se zvýšil počet zájemců  

o tuto službu. Po roce spolupráce tlumočníků se sociální pracovnicí se zvýšila informovanost 

mezi klienty ohledně rozdílů náplně práce těchto dvou profesí, což vede ke zkvalitňování 

poskytovaných služeb. 

Odmítnutí z kapacitních důvodů znamená, že na požadovaný termín či čas není volný 

tlumočník a termín či čas nelze přesunout. Těchto požadavků (ne klientů) bylo 480. Pokud lze 

tlumočení přesunout tak, aby tlumočník byl volný, neeviduje žádost jako odmítnutí, neboť 

služba byla poskytnuta, i když za jiných podmínek než původně klient stanovil.  

Počet pracovních úvazků je složen z 2,9 pracovníků v přímé péči a 2,45 pracovníků v servisu 

a v doprovodných službách. Část pracovníků je hrazena z příspěvků Úřadu práce, jedná se  

o mladé neslyšící kolegy, kteří pomáhají se zpřístupňováním informací klientům (překlady  

a videa ve znakovém jazyce).  

Kazuistika - neslyšící Renata dostala kochleární implantát 

V průběhu mé tlumočnické praxe proběhlo velké množství různých situací a příběhů, které 

nelze ani všechny popisovat. Přesto bych se rád zmínil o příběhu, který se tak trochu vymyká 

z běžných tlumočnických služeb. Nyní 43 letá neslyšící Renata Dudková se rozhodla v loňském 

roce 2017 podstoupit operaci, při které jí byl voperován kochleární implantát. Zmiňuji se  

o tom proto, že toto její rozhodnutí přišlo až v tomto věku. Běžně se totiž z lékařského hlediska 

doporučují operace kochleárního implantátu v dětském věku. 

Klientka ztratila sluch ve dvou letech po těžkém zápalu plic, když ji lékaři omylem píchli injekci 

do ucha místo do zadečku. Do svých 30 let slyšela pouze hlasité zvuky, jako velmi razantní rány 

nebo bouchání. Po porodu dcery, které je nyní 12 roků, ztratila sluch úplně. Po operaci 

započala moje spolupráce při poskytování trochu odlišných tlumočnických služeb. Klientce se 

změnil zcela běžný život. Začala slyšet všechno, ale nevěděla co to je za zvuky. Bylo potřeba 

vysvětlovat to, že se právě ozývá zvuk pračky, zvonku, motoru, kroků, troubení apod. 

Nejdůležitější však bylo velmi pomalu se přizpůsobovat lidské řeči a tady jsem mohl nejvíce 
pomoci mojí radou a službou. Zpočátku, kdy lékaři postupně nastavovali sílu zvuku, si klientka 
musela pomalu naposlouchávat lidskou řeč - nejprve poslouchat rytmus slabik, potom slova 
atd. Bylo toho samozřejmě mnohem více. Slova, později krátké, jednoduché věty bylo nutné 
přeznakovat, později poslouchat a opakovat, nechat si od ní vyposlechnout, co přesně slyší.  
V tomto směru je třeba zmínit, že kromě mne jsou dalšími velkými pomocníky ke zlepšení 
komunikace její dvě slyšící děti ve věku 12 a 10 let a pravidelné docházení k logopedovi. 
Vzhledem k věku pacientky odborníci předpokládají dobré mluvení a poslouchání trénovat  
a cvičit minimálně dva roky. U dětí bývá doba podstatně kratší. 



 

S klientkou, o které se zmiňuji, jsem byl objednáván na tlumočení v poměrně delším časovém 
úseku. Prožil jsem s ní, dá se říci, desítky tlumočnických služeb v různých životních situacích. 
V současné době, pravděpodobně s důsledkem dobrého využití kochleárního implantátu již 
tolik požadavků na tlumočnickou službu nezadává. To je určitě velmi pozitivní výsledek. 

Miloslav Škarda, tlumočník znakového jazyka 

CNN, o.p.s. – Praha 8 – Karlín 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

Registrovaná sociální služba, identifikátor č. 7370397 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

je snižovat informační deficit a rozvíjet individuální dovednosti osob se sluchovým postižením 

prostřednictvím vzdělávacích a zájmových aktivit.  

Komu je služba určena 

- osoby se sluchovým postižením  

- ostatní osoby komunikující prostřednictvím odezírání 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

- poskytujeme vzdělávací přednášky za účelem snižování informačního deficitu 
(všeobecný rozhled, současná politická situace, legislativa v oblasti vzdělávání  
a zaměstnávání aj.) V roce 2017 proběhlo 29 přednášek, z toho 12 na zdravotnická 
témata. Všechny přednášky proběhly ve znakovém jazyce, nebo do něj byly 
tlumočeny. 

- rozvíjíme individuální dovednosti prostřednictvím kurzů (počítačová a finanční 
gramotnost aj.) 

- poskytujeme skupinové i individuální lekce odezírání  

Další služby 

- zprostředkování potřebných kontaktů  
- sociálně terapeutický nácvik 
- poradenství pro uživatele sluchadel a kompenzačních pomůcek 

Věková hranice: bez omezení. 

Regionální hranice: sociální služba je poskytována v pobočce CNN, o.p.s. v Praze 12 - Modřany 

Přehled poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením  v roce 2017 

Celkový počet uživatelů v roce 2017 byl 259 osob. Celkem bylo evidováno 1039 hodin přímé 

ambulantní péče. Služba neeviduje žádného odmítnutého klienta, neboť kapacita služby  

je dostačující.  

Služba neeviduje žádného odmítnutého klienta, neboť kapacita služby je dostačující.  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=66eb190625f309a2fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1444985322459_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=66eb190625f309a2fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1444985322459_1


 

Pracovní úvazky jsou v poměru 2,859 PP a 2,341 NP. Část zaměstnanců je hrazena z příspěvků 

Úřadu práce dle § 78 zákona o zaměstnanosti. Tito pracovníci jsou osobami se sluchovým 

postižením a podílejí se na servisu služby, připravují programy a administrativu.  

Služba úzce spolupracuje s Pražským spolkem neslyšících a v rámci této spolupráce jsou 

realizovány další akce o víkendech a mimo provozní dobu. Nabídka pro klienty služby je tak 

širší. 

Cílem sociálně aktivizační služby pro neslyšící je zprostředkovat cílové skupině informace, 

které jsou většinové společnosti běžně dostupné, ale pro cílovou skupinu jsou převážně 

bariérové – neslyšící osoby mají velký problém s češtinou a písemně či ústně sdělovaným 

informacím nerozumí, nebo rozumí nesprávně. K předávání informací dochází buď 

individuálně, kdy je řešena konkrétní potřeba klienta, nebo skupinově – např. přednáškami, 

které jsou přednášeny ve znakovém jazyce nebo jsou do znakového jazyka tlumočené. 

Předávání informací také napomáhá setkávání mezi cílovou skupinou, která si v rámci těchto 

setkávání navzájem vyměňuje zkušenosti a předává informace. Tyto informace jsou pak 

korigovány sociálním pracovníkem.  

Věková hranice: bez omezení. 

Regionální hranice: sociální služba je poskytována v pobočce CNN, o.p.s. v Praze 12 - 

Modřany. 

Kazuistika - senioři a technika 

Neslyšící klient seniorského věku. Klientovi se splnilo přání a dostal od Ježíška nový notebook, 
aby se mohl častěji kontaktovat se svou dcerou žijící v zahraničí. Avšak po rozbalení dárku 
kontaktoval s velkým problémem sociální pracovnici, neboť nenalezl napájecí kabel. Klient byl 
v obrovském stresu a chtěl dar vrátit. S podporou sociální pracovnice napájecí kabel nalezl  
a mohl se vydat pro potřebnou technickou podporu ve znakovém jazyce. Bylo mu vysvětleno 
jak notebook ovládat a jak se o něj starat, aby byl dlouhodobě funkční. Klient nyní s velkým 
nadšením využívá novou technologii pro komunikaci. 
 

Bc. Michal Brhel, pracovník v sociálních službách  
CNN, o.p.s. – pobočka Praha 12 – Modřany 

 

Další aktivity 

Příměstský tábor 

V termínu 21. - 25. 8. 2017 proběhl příměstský tábor v Praze a zúčastnilo se ho 10 neslyšících 

i slyšících dětí ve věku od 3 - 12 let. Každý den byly pro děti připraveny různé aktivity. Například 

jsme navštívili záchrannou stanici ZOO na Andělu, jeli jsme autobusem na zámek Loučeň, kde 

nás čekalo jedenáct labyrintů a bludišť. Samozřejmě také nechyběly sportovní aktivity na 

dětských hřištích. Stihli jsme také v parku poblíž sídliště Řepy opékat buřty. Poslední táborový 

den nás v Centru neslyšících a nedoslýchavých pro Prahu a Středočeský kraj v Modřanech 

přišly navštívit dvě paní ze Státního zdravotnického ústavu s krásnou přednáškou na téma: 

“Zdravé zoubky“, která byla přetlumočena do českého znakového jazyka. 



 

Vzhledem k velkému úspěchu je plánováno opakování i v roce 2018. 

  

 

Modrá akademie ČSOB 

V roce 2017 jsme byli vybráni mezi 19 organizací z 90 přihlášených, které měly možnost 

vzdělávání v rámci Modré akademie ČSOB. CNN, o. p. s. bylo zařazeno do programu Rozvoj 

organizace a týmu.  

Od března do září 2017 proběhlo 9 celodenních setkání na různá témata. Řešili jsme např. 

tvorbu mise, vize a strategie organizace, hodnoty a motivace lidí v organizaci, jak zapojit okolí 

do spolu naplňování vizí organizace, spolupráce v týmu, podpora týmu, strategický plán 

organizace, ekonomické řízení a plánování organizace a další. Během projektu jsme plnili 

mnoho úkolů, takže po 

absolvování jsme měli 

zpracované výstupy k další 

práci. Např. rozpracovaný 

aktuální strategický plán a 

nastavený systém další práce 

na něm, včetně zapojení 

celého týmu. Rovněž jsme 

zpracovali strategii jak 

pracovat s týmem a jak ho 

motivovat. V práci s výstupy 

z Modré akademie 

pokračujeme i v roce 2018. 

Na závěr Modré Akademie 

bylo možné požádat i o 

finanční podporu na činnost související s našimi výstupy z projektu. Protože jedním z našich 

výstupů byla právě práce s týmem a podpora zaměstnanců, požádali jsme o příspěvek na 

uspořádání víkendového teambuildingu a podařilo se nám podporu získat. Teambuilding 

proběhl na jaře 2018. 

 



 

Supervize  

Pro pracovníky organizace probíhaly v průběhu 

roku 2017 pravidelné týmové supervize pod 

vedením supervizorky  Mgr. Evy Reitmayerové. 

Zúčastnili jsme se: 

- Konference INSPO 

- Veletrh neziskových organizací NGO 

Market  

- Den sociálních služeb Prahy 8  

 

Přehled získaných dotací a grantů 

 

 

Zpráva auditora 

Název poskytovatel dotace 

Sociální poradenství Středočeský kraj KÚ Středočeského kraj 914 900,00 

Město Kladno Kladno 55 000,00 

Město Příbram Příbram 30 000,00 

Město Sedlčany Sedlčany 2 000,00 

Město Rožmitál Rožmitál 4 000,00 

Město Dobříš Dobříš 4 000,00 

Město Březnice Březnice 5 000,00 

Město Beroun Beroun 10 000,00 

Celkem   1 024 900,00 

 

   
SAS Praha hl. m. Praha 1 094 000,00 

SAS - Magistrát Praha hl. m. Praha 291 000,00 

SAS Praha 12 MČ Praha 12 10 000,00 

SAS - MČ Praha 11 MČ Praha 11 10 000,00 

SAS MČ Praha 8  20 000,00 

Celkem   1 425 000,00 

   
Tlumočnické služby Praha hl. m. Praha 997 000,00 

Tlumočnické služby Středočeský kraj KÚ Středočeského kraj 577 000,00 

Tlumočnické služby – Magistrát Praha hl. m. Praha 393 000,00 

Tlumočnické služby – MČ Praha 8 MČ Praha 8 28 000,00 

Tlumočnické služby Praha 7 MČ Praha 7 5 000,00 

Tlumočnické služby - MČ Praha 11 MČ Praha 11 10 000,00 

Tlumočnické služby – MČ Praha 12 MČ Praha 12 15 000,00 

Tlumočnické služby – MČ Praha 9 MČ Praha 9 5 000,00 

Tlumočnické služby - Humanitární fond 
Středočeského kraje  

KÚ Středočeského kraj 
300 000,00 

Celkem   2 330 000,00 






























