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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 přináší jakékoli 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 20. 6. 2019 
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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: 

do 27. 6. 2018: Pavel Šturm, Jaroslava Corronsová, JUDr. Zdenka Cupková;  

od 28. 6. 2018 Pavel Šturm, Jiřina Kocmanová, Mgr. Libuše Kubertová  

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. 
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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.  
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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. 
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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 

 

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

- pobočka Praha Modřany 

Darwinova 24, 143 00 Praha 12 - Modřany  

sturm@cnn-ops.cz 

608 458 136 - sms 

 

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 Mladé Boleslavi a v Kolíně 

ZO neslyšících, p.s. (Klub neslyšících) Čechova 773, Mladá Boleslav  

Poradenské centrum Kolín, p. s. Sluneční 76, Kolín II   

kubacak@cnn-ops.cz 

777 004 918  

  

mailto:info@cnn-ops.cz
mailto:sturm@cnn-ops.cz
mailto:beroun@cnn-ops.cz
mailto:kladno@cnn-ops.cz
mailto:pribram@cnn-ops.cz
mailto:kubacak@cnn-ops.cz


8 
 

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 

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 2018  

 Počet klientů Počet kontaktů Počet intervencí 

Beroun 164 185 131 

Kladno 210 110 232 

Příbram 316 788 542 

Celkem 690 1083 905 
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Poskytovatel je 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.  

Od 1. 1. 2019 byla služba z důvodu analýzy složení poskytovaných úkonů přeregistrována na 

nový druh sociální služby – sociální rehabilitace, reg. číslo: 3762482 
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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 2018 

Celkový počet uživatelů v roce 2018 byl 484 osob, z nichž 210 osob uzavřelo smlouvu 

o poskytování služby.  Terénní služby využilo 303 klientů a ambulantní služby využilo 200 

klientů (někteří klienti využili obě formy). 

Celkem bylo poskytnuto 715 ambulantních kontaktů a 327 ambulantních intervencí. V terénu 

pak 671 terénních kontaktů a 1326 terénních intervencí.  

Kromě toho bylo v základním poradenství poskytnuto 470 ambulantních a 43 terénních 

kontaktů a 254 ambulantních a 120 terénních intervencí.   
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Počet hodin je v terénní službě ovlivněn vysokým poměrem práce ve prospěch klienta 

(konkrétně cesta za klientem) a v roce 2018 bylo na cestě stráveno 759 hodin.   

Odmítnutí evidujeme jako odmítnutou službu (ne klienta, protože tentýž klient příště službu 

dostane) pouze z kapacitních důvodů. Odmítnutí z kapacitních důvodů znamená, že na 

požadovaný termín či čas není volný tlumočník a termín či čas nelze přesunout. 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.  

Nenaplněných požadavků (nikoliv klientů) bylo 447. 

Rovněž u tlumočnické služby došlo k 1. 1. 2019 ke změně v registraci. Tentokrát jsme 

přistoupili k rozdělení působnosti služby, která dosud byla pro Prahu a zároveň Středočeský 

kraj.  Založili jsem proto novou tlumočnickou službu, reg. číslo 8061946 pro Středočeský kraj 

a původní služba pokračuje v Praze. 
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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 2018 

Od 1. 1. do 31. 12. 2018 bylo v rámci služby poskytnuto 2306 intervencí celkem 476 

evidovaným klientům, přičemž se 128 klienty je uzavřena smlouva a 354 kontaktů bylo 

evidováno anonymně, zpravidla jako první kontakt zájemce o službu.  

Kromě individuálních kontaktů bylo realizováno 42 skupinových, z toho 24 přednášek, které 

byly buď realizovány ve ZJ, nebo byly do ZJ tlumočeny, 3 skupinové aktivity jako trénink 

paměti, hra Bingo (postřeh) apod. a 15 přednášek v rámci Policejní akademie pro seniory, 

kterou v roce 2018 realizovala MČ Praha 12 a pro kterou jsme v rámci SAS (dostupnost našim 

klientům) zajistili tlumočení do ZJ. Jednalo se o témata např. jak nenaletět šmejdům, jak nic 

nepodepisovat bez možnosti prostudování a kontroly, jak si nepustit cizího člověka do bytu 

apod. 

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
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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. 

Cíle služby byly naplněny. V oblasti služeb osob se sluchovým postižením jde především o 

zprostředkování komunikace a informací v jazykově dostupném kódu. Každý úkon, který vedl 

k tomu, že klient získal informace způsobem, kterému rozumí a může jej využít v běžném 

životě, považujeme za naplnění služby.  
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Další aktivity 

Příměstský tábor 

V termínu 20. - 24. 8. 2018 se uskutečnil příměstský tábor v Praze. Muzeum Karla 

Zemana, Muzeum lega, přírodní labyrinty, orientační běh v parku Stromovka v Praze 7, plavba 

na lodi, táborák u Lucky Pulpánové. To je jen pár báječných akcí, které si užilo během 

pražského příměstského tábora celkem 28 dětí – neslyšících, nedoslýchavých, CODA, ale i 

slyšících. Byl to parádní týden plný her, smíchu a nových přátelství. 

Už se těšíme na příměstský tábor v roce 2019! 
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Znakovka do škol 

Cílem projektu bylo seznámit žáky a studenty se znakovým jazykem a umožnit jim 

nahlédnout do světa neslyšících. Výuka probíhá formou kvízu, her a učení se znaků apod., jde 

o získání zkušenosti a zážitků. Jedna přednáška trvá 2 vyučovací hodiny (90 minut) a je vedená 

neslyšícím lektorem, jehož projev je tlumočen do češtiny tlumočníkem znakového jazyka. Byla 

vytvořena PP prezentace, přikládáme v příloze. 

V první části projektu se uskutečnily návštěvy škol s prezentací nabídky. Pro tyto návštěvy bylo 

třeba zajistit tlumočení, neboť realizátoři a lektoři projektu jsou neslyšící.  

Hodnocení projektu probíhalo zpětnou vazbou od účastníků. ZV byla pozitivní ve smyslu 

získání nových informací spolu s emotivním nábojem – zážitkem. Účastníci sdělovali, že jsou 

mnoha informacemi překvapeni, že je velmi zaujaly a že budou hledat další informace o 

problematice. Největší ohlas budila výuka prstové abecedy a základních znaků. Při závěru 

setkání jsme dostávali zajímavé otázky, z nichž bylo patrné skutečné zaujetí.  

V podobném duchu se nesla ZV od pedagogického dozeru ve třídách, v ZŠ Hostýnská jsme se 

již dohodli na pokračování pro další třídy. Kromě toho máme rozjednány další školy. 

Přednáška pro děti se sluchovým postižením se uskutečnila pouze jedna ve speciální škole 

v Praze Radlicích. Více přednášek se nestihlo realizovat z důvodu nabitého programu školy, 

který je plánován rok dopředu. Nyní již máme vyjednány přednášky v roce 2019. 

Přehled realizovaných přednášek: 

Datum Škola Ročník/třída Počet studentů 

07. 06. ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Radlice 2, 3, 4 21 

02. 10. SŠ zdravotnická, Ruská 2200/91 3 40 

04. 10. SŠ zdravotnická, Ruská 2200/91 2 40 

29. 11. 
ZŠ Hostýnská 2100/2 8.A 25 

ZŠ Hostýnská 2100/2 8.B 25 

04. 12. 
ZŠ Hostýnská 2100/2 9.A 20 

ZŠ Hostýnská 2100/2 9.B 20 

Celkem 191 

Přednášky pro osoby se sluchovým postižením 

V projektu bylo realizováno 18 přednášek, které byly buď realizovány ve ZJ, nebo byly 

do ZJ tlumočeny a dalších 15 přednášek v rámci Policejní akademie pro seniory, kterou v roce 

2018 realizovala MČ Praha 12 a pro kterou jsme zajistili tlumočení do ZJ (s touto částí se 
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v projektu původně nepočítalo a byla zajištěna v rámci spoluúčasti, přednášky nejsou 

v přehledu uvedeny a konaly se v období únor – červen 2018). 

Proběhlo 11 přednášek na zdravotnická témata, 2 cestopisné přednášky a o několik 

samostatných témat – sociální, technologie, informace ze světa neslyšících (ASNEP) a dvě 

přednášky byly zajištěny Policií ČR nad rámec výše zmíněné Akademie. 

Spolupráce s MČ Praha 12 byla velmi přínosná ve smyslu důležitých témat pro neslyšící 

seniory, která se díky grantu podařilo zprostředkovat – tlumočit do ZJ. Součástí Akademie byly 

i exkurze a především praktické ukázky na co si má člověk dát pozor, jak se chovat když se 

někdo snaží dostat k němu do bytu, proč nemá nic podepisovat, pokud neví, oč jde, základní 

finanční gramotnost a další aktuálně potřebná témata.  

Přikládáme seznam přednášek s uvedením témat, dat a počtu účastníků. Přednášky byly 

vesměs vedeny ve ZJ. Přednášky konané 17. 1., 17. 10. a 12. 12. byly tlumočeny do ZJ. 

Cílovou skupinou jsou neslyšící osoby. Protože jsou však přístupné veřejnosti, častými hosty 

jsou např. studenti ZJ nebo sociální práce.  

Pro každou přednášku byla vytvořena pozvánka, část přikládáme v příloze. Pozvánky byly 

šířeny pomocí sociálních sítí, webových stránek, adresnými e-maily a prostřednictví nástěnek 

v organizacích sluchově postižených. 

Cíl projektu byl naplněn. Kromě přednášek se konaly rovně další aktivity jako společný trénink 

paměti, vědomostní hra Bingo a další. 

Hodnocení projektu probíhá rozhovory s klienty v rámci další práce a rovněž vyhodnocením 

počtu účastníků, kdy se snažíme reflektovat skutečnost a témata měnit podle zájmu. V roce 

2019 bychom se rádi pokusili o změnu ve zdravotnických přednáškách. 

Plán na rok 2019 je bez dalších změn.  



17 
 

 

 

  



18 
 

Teambuilding - 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.  

V rámci projektu bylo na konci roku 2017 možné požádat o finanční podporu na realizaci 

některého z cíle, se kterým jsme v průběhu Modré akademie pracovali. Podporu jsme získali a 

mohli jsme na jaře 2018 realizovat teambuilding – víkendové setkání pracovníků Centra pro 

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

Kdy: 16. – 18. března 2018 

Kde: Stradonice u Nižboru ve Středočeském kraji 

Počet účastníků: 19 osob  

Veškerý program byl tlumočen do ZJ externími tlumočnicemi (netlumočili naši zaměstnanci, 

kteří tak měli zajištěny rovnocenné podmínky). 

Program a aktivity teambuildingu 

Pátek 

Úvodních pár slov, představení a vizitky = k dobrému vzájemnému fungování (představení 

úplně všech nebylo, protože se všichni vzájemně znají). 

AB line - Icebreaker - řazení podle zadaného kritéria bez možnosti sestoupit z lana = prolomení 

vzájemných bariér, naladění se na sebe navzájem, kontakt-dotek. 

Dej ruku na ramena tomu, kdo... (ti řekl něco zajímavého, co ne/máte společného) - Icebreaker 

- všímání si ostatních podle daného kritéria = zvyšování všímavosti vůči ostatním, propojení s 

realitou a společnou prací, dotek. 

Sobota 

Ruce-nohy - Icebreaker - dotýkat se země pouze zadanými částmi těla = prolomení bariér, 

dotek, protažení po ránu. 

Horizontální pavučina - Dynamics - dvě skupinky procházejí přes pavučinu proti sobě; mohou 

každý pouze do jednoho oka; při chybě se vracejí = spolupráce, způsob zapojení, fyzicky 

náročnější. 

Dračí vejce - Dynamics - donést míček na kroužku přivázaný k provázkům, za které jedině lze 

držet, přes dvě patra a překážky = spolupráce, koordinace, role ve skupině (vůdcovské, 

vykonavatelské, vymýšlecí...). 
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Robotizace - Dynamics - postavit co nejvyšší věž z kostek bez doteku pouze pomocí provázků 

a gumiček = spolupráce, koordinace, zapojování jednotlivců. 

Létající vejce - kreativní - vymyslet jak za pomoci nejrůznějšího materiálu dopravit vejce o 

patro níž tak, aby se nerozbilo a dotýkalo se země = podpora kreativity, hledání zdrojů ve 

skupině - tvořivé myšlení, šikovnost, zapojení. 

Keltský golf - sportovní, recese - v týmech dopravit míček do cíle přes několik branek při 

počítání úderů na tým = spolupráce v týmech, vzájemná podpora, uvolnění vnímání sebe a 

druhých pomocí kostýmů. 

Superman v práci - zpětnovazební - vygenerovat vlastnosti a charakteristiky Supermana pro 

tuto konkrétní práci a pak hledat zdroje v týmu = hledání zdrojů, pozitivní zpětná vazba, 

pozitivní sebeobraz týmu, vzájemné vnímání v týmu. 

Paridův soud - uvolňovací - Paris si vybírá z bohyň, která je pro něj nejdůležitější = uvolnění, 

společný prožitek při recesi, kostýmech, hudbě, vypadnutí z pracovních rolí. 

Neděle 

Štafetový obraz - sportovní, práce s informacemi - přenést informaci o uměleckém díle přes 

několik lidí za těžších podmínek a znovu ho zrekonstruovat; závod o nejlepší repliku = přenos 

informace, mechanismy, které k němu slouží, podpora spolupráce. 

Karty pozitivních vlastností - zpětnovazební - pomocí karet vyjádřit zpětnou vazbu ostatním = 

pozitivní zpětná vazba. 

Zakončení. 



20 
 

 

 

 



21 
 

Supervize  

Pro pracovníky organizace probíhaly v průběhu roku 2018 pravidelné týmové supervize pod 

vedením supervizorky  Mgr. Evy Reitmayerové. 

Zúčastnili jsme se: 

- Konference INSPO 

- Veletrh neziskových organizací NGO Market  

- Den sociálních služeb Prahy 8, Prahy 11 a Prahy 12  
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Přehled získaných dotací a grantů 

 

 

Název Poskytovatel Dotace 

Odborné sociální poradenství  KÚ Středočeského kraj 1 354 900,00 

Město Kladno Kladno 160 000,00 

Město Příbram Příbram 45 000,00 

Město Sedlčany Sedlčany 2 000,00 

Město Rožmitál Rožmitál 4 000,00 

Město Dobříš Dobříš 4 000,00 

Město Březnice Březnice 4 000,00 

Město Beroun Beroun 10 000,00 

Celkem   1 583 900,00 

   
SAS Praha hl. m. Praha 1 437 000,00 

SAS - Magistrát Praha hl. m. Praha 206 000,00 

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   1 683 000,00 

 
Tlumočnické služby Praha hl. m. Praha 1 122 000,00 

Tlumočnické služby Středočeský kraj KÚ Středočeského kraj 839 700,00 

Tlumočnické služby - Magistrát Praha hl. m. Praha 359 000,00 

Tlumočnické služby - MČ Praha 8 MČ Praha 8 30 000,00 

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

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

Tlumočnické služby - Humanitární fond 

Středočeského kraje  
KÚ Středočeského kraj 258 090,00 

Celkem   2 633 790,00 

   
Teambuilding ČSOB 40 000,00 

Znakovka do škol MHMP 29 200,00 

Přednášky pro osoby se sluchovým 

postižením 
MHMP 25 500,00 

Celkem   94 700,00 






























