HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Hradeckého spolku neslyšících. Hradecké centrum je
tak sice mladou organizací, která však navazuje na
dlouholetou tradici podpory osob se sluchovým
postižením v Hradci Králové a okolí.

SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé,
rok utekl jako voda a my jsme jej uzavřeli, mohu napsat,
že úspěšně. To, co nás během roku provázelo, s tím Vás
seznámíme podrobně. Nejprve bych Vám ráda
představila naši obecně prospěšnou společnost
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením
o. p. s. Hradecké centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a
od 1. 1. 2014 se začalo naplno věnovat své hlavní
činnosti, kterou je poskytování registrovaných
sociálních služeb. Do prosince roku 2013 byly tyto
služby poskytovány stejnými zaměstnanci, ale v rámci
činnosti Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Hlavní činností Hradeckého centra je poskytování
sociálních služeb. První službou je odborné sociální
poradenství, které pomáhá klientům zorientovat se
v jejich náročné životní situaci. Poradenství je
sociálními pracovníky poskytováno i v českém
znakovém jazyce. Součástí poradny je také půjčovna
kompenzačních pomůcek, kde si mohou klienti dočasně
zapůjčit různé typy kompenzačních pomůcek. Kromě
ambulantní služby v poradně nabízí Hradecké centrum i
terénní formu poradenství, kdy pracovníci dojíždí za
klienty do pobytových zařízení v Královéhradeckém
kraji. V roce 2017 ukončila pracovní poměr
v Hradeckém centru paní Eva Hedvičáková. Velice jí
děkujeme za její práci a zkušenosti, které jsme od ní
mohly načerpat.
Druhou poskytovanou službou jsou tlumočnické služby,
které zprostředkovávají komunikaci mezi klientem se
sluchovým postižením a slyšící osobou při vyřizování
běžných záležitostí (např. u lékaře, na úřadě, v bance
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atd.). V poskytování služeb převládá terénní forma (tzn.,
že tlumočení probíhá v místě dle požadavku klienta).
Klientům však nabízíme i možnost ambulantní služby
pro případ, že by bylo vhodnější jednání uskutečnit na
neutrálním místě.
Již od roku 2015 probíhají procesy, kdy hodnotíme naši
práci a snažíme se pracovat na vylepšení pracovních
postupů, vzdělávání, personalistiky a hospodaření. Naše
práce dostává jasnější obrysy, i když jsou to kroky
pomalé. Využili jsme nabídky odborných konzultací
Krajského úřadu z projektu „Inovativní management
pro organizace sítě sociálních a dalších veřejných
služeb“, pod vedením pana Josefa Veselky, MBA.
Metodička Hradeckého centra, Mgr. Tereza Koliášová,
Ph.D., vytipovala oblasti, které jsme zamýšleli
zefektivnit. Při společných schůzkách tyto oblasti prošly
rozborem a následně byly písemně zpracované
v souladu se Standardy sociálních služeb. Postupně je
zavádíme do praxe a testujeme za „provozu“.
Příjemným překvapením bylo rozhodnutí vlády o
navýšení mezd pro zaměstnance v sociální oblasti a od
července 2017 jsme mohli navýšit mzdy zaměstnancům.
Jak je patrné, naše společnost se stále vyvíjí.

Přesvědčují nás o tom slova klientů i lidí, kteří jsou
s námi v kontaktu (rodinní příslušníci, lékaři,
pedagogové, pracovníci na úřadech atp.) a využívají
našich odborných znalostí.
V Královéhradeckém kraji jsme součástí Sítě sociálních
služeb, v rámci města Hradec Králové se zapojujeme do
komunitního plánování. Snažíme se spolupracovat
s ostatními poskytovateli služeb nejen v našem regionu,
ale také s dalšími organizacemi, které podporují osoby
se sluchovým postižením. Navazujeme kontakty se
zástupci měst a obcí. Snažíme se zde zapojit v rámci
komunitních plánů. Informujeme o problematice
sluchového postižení, co znamená špatně slyšet či
neslyšet vůbec, představujeme naše sociální služby,
nabízíme možnost spolupráce. Cílem je ukázat
veřejnosti, že sluchový handicap je závažné postižení
provázené velkým nedostatkem znalostí zejména, jak
komunikovat s lidmi, kteří mají sluchové postižení.
Od roku 2016 jsme členy Českomoravské jednoty
neslyšících (ČMJN). Spolupráce a zapojení se do
dotačních programů ČMJN nám umožnilo získat
finance na uskutečnění cyklu besed na základních
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školách pod názvem „Chraňme si sluch“, který vedla
Bc. Monika Plačková.

ČLENSTVÍ

Díky společnostem jako IVECO, s.r.o. nebo NF
AVAST jsme mohli uskutečnit i další aktivity, které nás
těší a těm, pro které to děláme, to přináší mnoho nových
informací, seznamují se s novinkami či jim přináší
radost „pouhé“ vzájemné setkání a debata o problémech
svých, regionálních nebo i globálních.

Hradecké centrum je přidruženým členem Asociace
organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a
od 28. 6. 2016 řádným členem Českomoravské jednoty
neslyšících.

Více však naleznete na stránkách Výroční zprávy 2017.
Přeji příjemné čtení a věřím, že budete překvapeni, co
vše ještě podnikáme.
Monika Krúpová – ředitelka
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ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která
podporuje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké.
Hradecké centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a od 1. 1.
2014 začalo poskytovat registrované sociální služby.
Svou činností přímo navázalo na služby a aktivity, které
byly do prosince roku 2013 poskytovány v rámci činnosti
SNN v ČR Hradeckého spolku neslyšících. Hradecké
centrum je tedy mladou organizací, která však navazuje
na dlouholetou tradici podpory osob se sluchovým
postižením v Hradci Králové a okolí.

Zakladatelky

Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum
napomoci v začlenění osob se sluchovým postižením do
jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt
v komunitě a usilovat o zmírnění překážek, které musí
tyto osoby v běžném životě zvládat.

Mgr. Kateřina Hubková — předsedkyně

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
je registrované u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26.
8. 2013 — obchodní rejstřík odd. 0/vložka 376.

Dozorčí rada

Eva Bartoníčková
Marie Krejčí
Dagmar Kopecká
Statutární orgán
Mgr. Monika Krúpová — ředitelka
Správní rada
PhDr. Lenka Neubauerová
Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.

Bc. Lucie Chmelíková — předsedkyně
Mgr. Eva Kovalčíková
Mgr. Pavel Vávra
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ČINNOST SPOLEČNOSTI
Poskytované obecně prospěšné služby dle Zakládací
smlouvy:
Sociální služby:
 tlumočnické služby,
 odborné sociální poradenství, včetně poradenství
v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich zapůjčování.

Předmětem podnikání dle výpisu z živnostenského rejstříku
Magistrátu města Hradce Králové ze dne 17. 10 2013 je
výroba, obchod a služby v oboru:
 zprostředkování obchodu a služeb;
 pronájem a půjčování movitých věcí.

Čištění sluchadel a zprostředkování prodeje příslušenství
ke sluchadlům.
Zpřístupňování informací osobám se sluchovým
postižením.
Poradenství při odstraňování architektonických,
informačních a komunikačních bariér.
Podpora pracovního uplatnění osob se sluchovým
postižením.
Organizace volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Konzultační činnost v oblasti péče o osoby se sluchovým
postižením.
Publikační činnost v oblasti problematiky osob se sluchovým
postižením.
Propagační a osvětové akce.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

PORADNA

Mgr. Monika Krúpová
tlumočnice

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
sociální pracovnice

Mgr. Petra Zimová
tlumočnice

Bc. Monika Plačková
sociální pracovnice

Eva Hedvičáková
pracovník v sociálních službách
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY — ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poradenství znamená poskytování informací.
Služba zahrnuje poradenství o sluchovém postižení,
kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů.
Neslyšícím klientům pomáháme např. při vyřizování
telefonátů a s vysvětlením úředních dopisů. Nedoslýchaví
lidé se na nás obracejí pro rady při nošení sluchadel či
výběru jiných pomůcek.
Poslání služby
Poskytovat osobám se sluchovým postižením na území
Královéhradeckého kraje takové informace, které jim
pomohou překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout
větší míry samostatnosti.
Cíle služby
 poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení
osobních záležitostí
 motivovat k aktivnímu, samostatnému životu
 zajistit návaznost odborné pomoci
Zásady služby
 bezpečnost a diskrétnost
 důvěra a empatie
 profesionalita a komplexnost

Formy služby
 ambulantní poradenství = v poradně Hradeckého centra
 terénní poradenství = po domluvě s pobytovým zařízením
Obsah služby
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 objednání k lékaři, sepsání vzkazu aj.
b) Sociálně terapeutické činnosti:
 nácvik používání sluchadla, pomoc při vyřizování
běžných záležitostí (např. dopisy, složenky, formuláře,
objednávky)
c) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při řešení osobních
záležitostí:
 pomoc při řešení osobního problému, pomoc při řešení
nepříznivé situace, půjčování kompenzačních pomůcek.
Fakultativní služby
 půjčování kompenzačních pomůcek
 půjčování odborné literatury
 přístup na internet
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Průběh poskytování služby

Návštěvní hodiny poradny

1. První kontakt
 do poradny můžete přijít bez objednání
 kontaktovat nás můžete také telefonicky, přes e-mail,
Skype, ICQ a podobně
 pokud Vaše přání/potřebu lze řešit poradenskou
službou, hned tato služba navazuje

Pondělí

8:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Úterý

8:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Středa

8:30 - 12:00

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Pátek

po předchozí objednávce

2. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
 poradenství se poskytuje na základě dohody ústní
 dohoda vyplývá ze zájmu službu využít
3. Poskytování poradenství
 jednání probíhá individuálně podle Vaší potřeby
 pracovník se vždy řídí vnitřními pravidly této služby
 způsob sdělení informací:
• osobní jednání i ve znakovém jazyce
• telefonicky
• písemně (např. e-mail, SMS, fax, Skype)
• videohovor (Skype)

Poskytování terénní formy poradenství
Pondělí – pátek

8:30 - 12:00

12:30 - 16:30

(vždy po předchozí domluvě s daným pobytovým zařízením)

Stížnosti a náměty
Uživatel má právo podat stížnost či námět např. k poskytnuté
službě, k chování pracovníka atd.
 více informací ve Vnitřních pravidlech o řešení námětů a
stížností uživatelů služeb Hradeckého centra
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna nabízí dočasné zapůjčení různých pomůcek,
např. sluchadel, indukčních smyček, sluchátek k TV,
osobních zesilovačů, signalizačních pomůcek aj. V roce
2017 půjčovna disponovala osmi sluchadly a více než 30
druhy dalších kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením.
Zapůjčení pomůcky probíhá na základě složení vratné
zálohy a uhrazení poplatku dle doby výpůjčky. Půjčovnu
lze navštívit v otevírací době poradny.

SPravodaj je elektronický zpravodaj, který Hradecké
centrum začalo vydávat v roce 2015.
Ve SPravodaji pravidelně informujeme o našich službách,
akcích, ale také o důležitých novinkách, které se týkají lidí se
sluchovým postižením. Videa do českého znakového jazyka
nám pravidelně natáčí Vojtěch Pražák.
V roce 2017 jsme vydali celkem 11 čísel SPravodaje.
Všechny jsou dostupné na našich webových stránkách.
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY — TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Tlumočnické služby zprostředkovávají komunikaci mezi
klientem se sluchovým postižením a slyšícími při vyřizování
běžných záležitostí (např. na úřadě, v bance, u lékaře atd.).
Služby jsou poskytovány terénní i ambulantní formou.
Tlumočení probíhá podle potřeb klienta, nejčastěji v českém
znakovém jazyce, znakované češtině či artikulačně. Každé
tlumočení je třeba předem řádně objednat.
Poslání služby
Pomoci osobám se sluchovým postižením na území
Královéhradeckého kraje překonávat komunikační bariéry ve
slyšící společnosti.
Cíle služby
 profesionálně zprostředkovat srozumitelnou komunikaci
 zapojit uživatele do řešení vlastních záležitostí
 šířit povědomí o právech a potřebách osob se sluchovým
postižením

Typy tlumočení
 tlumočení v českém znakovém jazyce
 tlumočení ve znakované češtině
 artikulační tlumočení pro usnadnění odezírání
Formy tlumočení
a) Ambulantní služby
 tlumočení je poskytováno v kanceláři tlumočníka
Hradeckého centra
 musí přijít slyšící i neslyšící osoba
b) Terénní služby
 návštěva u lékaře
 jednání na úřadě či s jinou institucí (banky, pojišťovny)
 právník, konzultace s odborníky
 pracovní pohovor, jednání se zaměstnavatelem
 společenské události (např. svatba, pohřeb)

Zásady služby
 bezpečnost a diskrétnost
 lidský přístup
 profesionalita
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Průběh poskytování tlumočnických služeb
1. Objednání služby
 objednat 5 dní předem (např. SMS, e-mail atd.)
 objednávka musí obsahovat:
• jméno a příjmení osoby
• datum tlumočení
• čas tlumočení
• místo a důvod tlumočení (např. lékař, úřad)
• místo srazu s tlumočníkem
2. Tlumočení je poskytováno na základě ústní dohody
 dohoda vyplývá ze zájmu službu využít
3. Poskytování sociální služby
 tlumočník se řídí etickým kodexem a vnitřními
pravidly služby
4. Zrušení služby
 oznámit tlumočníkovi co nejdříve
 tlumočení lze zrušit nejpozději 2 hodiny před
objednaným termínem
5. Povinnosti uživatele služby
 řádně objednat tlumočení
 včas hlásit změny (např. místo tlumočení, termín, čas.)
 v případě potřeby si zajistit průvodce nebo asistenta
na pomoc při pohybu

Stížnosti a náměty
Uživatel má právo podat stížnost či námět např. k poskytnuté
službě, k chování pracovníka atd.
 více informací ve Vnitřních pravidlech o řešení námětů a
stížností uživatelů služeb Hradeckého centra

Tlumočnická služba je poskytována v době
pondělí – pátek 7 až 17 hod.
předem vždy nutná řádná objednávka
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením
poskytuje dvě registrované sociální služby: odborné
sociální poradenství a tlumočnické služby.
Kontrola kvality a hodnocení vychází z Plánu kontroly a
hodnocení kvality poskytovaných služeb pro rok 2017,
schváleného dne 3. 2. 2016. Výsledky hodnocení slouží
pro stanovení cílů pro další období, k rozvoji a zkvalitnění
služby, pro úpravy vnitřních pravidel, eventuálně pro
stanovení dalších opatření.
Dle zjištěných údajů lze shrnout, že obě poskytované
služby splňují stanovená kritéria úspěšnosti – dodržování
práv
klientů,
spokojenost
stávajících
klientů
s poskytovanými službami a jednáním pracovnic,
dodržování stanovených vnitřních pravidel, rozvoj
poskytovaných služeb a činností, profesionální růst
pracovníků.
Poskytované služby podpořily celkový počet 265 klientů
v obou službách. Na základě kontroly karet a
individuálních plánů klientů všichni spadají do cílové

skupiny Hradeckého centra a jejich požadavky jsme
v rámci kompetencí našich služeb dokázali přiměřeně řešit.
Jak vyplývá, nejdůležitější z celkového hodnocení je úroveň
poskytovaných služeb a vztah ke klientům. Zde je možné
shrnout, že na základě všech podkladů jsou poskytované služby
kvalitní a na vysoké úrovni. Naplněna jsou všechna stanovená
kritéria kvality poskytované služby:
- k uplatňování práv uživatelů a jejich ochraně nebyla
podána žádná stížnost za sledované období;
- alespoň polovina uživatelů využila službu opakovaně
v daném období;
- daří se naplňovat cíle uživatelů a ti jsou se službou
spokojeni;
- pracovníci naplňují svůj plán vzdělávání a vnímají svůj
profesní růst;
- pracovníci Hradeckého centra dodržují stanovená vnitřní
pravidla služby;
- Hradecké centrum zapojuje do činnosti a hodnocení
externisty (tj. supervize, stážisti aj.).
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Kritérium „vzrůstá počet klientů“ nebylo naplněno
u tlumočnických služeb. Vzhledem k charakteru služby
toto není závažný dopad na činnost. Navíc je velmi
důležité poukázat na to, že celkový objem intervencí v této
službě i přes pokles klientů vzrostl a ještě výrazněji vzrostl
celkový čas jednání s klienty.
Poskytované služby za rok 2017 lze hodnotit jako kvalitní
a úspěšné. Hradecké centrum dodržuje stanovená vnitřní
pravidla, do své činnosti zapojuje studenty (praktikanty) a
využívá supervizi jako možnost zkvalitnění služeb a
rozvoje pracovníků. Na základě zjištěných výsledků byla
stanovena vnitřní opatření pro další poskytování sociálních
služeb a celkový rozvoj činnosti Hradeckého centra. Celá
zpráva o hodnocení za rok 2017 je k nahlédnutí v kanceláři
Hradeckého centra.

Ilustrativní fotografie
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Statistické údaje o poskytovaných službách – vývoj služeb v období 2014-2017
Odborné sociální
poradenství
Počet klientů celkem
Noví klienti
Výpůjčka pomůcek
Intervence – celkem

2014

2015

2016

2017

83
38
24
372

170
87
46
444

152
81
36
484

227
146
28
650

2
1,1

3
1,6

3
1,9

3
1,9

2014
42
8
220
295
2
0,7

2015
40
8
281
348
2
0,7

2016
44
12
307
473
2
0,9

2017
38
4
318
522
2
0,9

(průměrná délka 30 min.)

Počet pracovníků ve službě
Přepočtený počet úvazků
Tlumočnické služby
Počet klientů celkem
Noví klienti
Intervence – celkem
Celkový čas jednání s klienty
Počet pracovníků ve službě
Přepočtený počet úvazků

Z uvedených údajů v tabulce vyplývá jednoznačný nárůst objemu intervencí v obou službách.
Ve službě odborné sociální poradenství došlo oproti uplynulému období k výraznému nárůstu počtu klientů, což je dáno
zejména rozvojem terénní formy služby.
Co se týče tlumočnických služeb, i zde je patrný nárůst požadavků ze strany klientů. Celkový počet klientů se mírně snížil,
výrazněji však narostl počet intervencí a zejména celkový čas přímých tlumočnických úkonů.
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DALŠÍ ČINNOST HRADECKÉHO CENTRA V ROCE 2017
Rok 2017 byl z našeho pohledu bohatý na doplňkovou
činnost. Uskutečnilo se celkem 16 besed a přednášek na
různá témata. Od listopadu 2016 byl realizován projekt
„VZDĚLÁVEJME SE“, podpořený Nadačním fondem
AVAST, v roce 2017 podporu doplnila ještě spol. IVECO
Czech Republic, a. s. Cílem tohoto projektu je uspořádat
cyklus deseti přednášek, které zvýší informovanost našich
klientů, ale též přilákají veřejnost. V roce 2016 se v rámci
tohoto projektu uskutečnily již dvě přednášky. Další
přednášky pokračovaly v roce 2017, a díky štědré podpoře
bylo nakonec realizováno celkem 16 přednášek, tedy téměř
dvakrát více, než bylo původně plánováno.
Kromě přednášek a besed Hradecké centrum uspořádalo
také tradiční Den otevřených dveří, který se konal ve
středu 29. března. V dopolední části proběhla ukázka
kompenzačních pomůcek, které jsou k dispozici
k vypůjčení v poradně Hradeckého centra a zároveň zde
prezentovala vlastní pomůcky i firma Phonak. Na
pomůcky se přišlo podívat celkem 36 osob. V odpolední
části programu proběhla přednáška věnující se roli
tlumočníka. Tuto přednášku si pro přítomných 32 osob
připravila Mgr. Tereza Skákalová Ph.D., tlumočila Mgr.
Petra Zimová. Mezi návštěvníky byli zejména klienti,
zaměstnanci Úřadu práce, sociální pracovníci z různých
organizací, studenti a veřejnost.

Dne 26. 4. 2017 uspořádalo Hradecké centrum
v prostorách Univerzity Hradec Králové odbornou
konferenci s názvem Potřeby dospělých osob se
sluchovým postižením. Konference se konala ve
spolupráci s členskými organizacemi Českomoravské
jednoty neslyšících, jejímž členem je od roku 2015 i
Hradecké centrum. Aktivními účastníky byli právě
zástupci členských organizací a seznamovali celkem 120
přítomných osob s vlastní regionální činností ve prospěch
osob se sluchovým postižením. Z popisu charakteru
jednotlivých organizací, ale i z živých příspěvků v diskusi
vyplynulo, jaké potřeby dospělé osoby řeší v běžném
životě.
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Ve spolupráci s Českomoravskou jednotou neslyšících
Hradecké centrum v roce 2017 dále zrealizovalo projekt,
který obsahoval sérii přednášek na téma „Chraňme si
sluch“. V rámci projektu bylo uspořádáno celkem 10
přednášek, devět se uskutečnilo ve školách, jednu
uspořádalo Hradecké centrum pro veřejnost v sídle
organizace. Jednalo se o přednášky, které byly určené
žákům staršího školního věku, studentům středních škol a
široké veřejnosti. Přednášky probíhaly od května do konce
října 2017 v celkové účasti 195 osob. Obsahem přednášek
bylo seznámení posluchačů s možnostmi chránění sluchu,
a to i ve vztahu k vlivu hluku na lidské zdraví. Přednáška
zejména pro základní školu byla doplněna o praktickou
část, ve které si žáci vyzkoušeli přirovnat dB k jednotlivým
hlukům. V závěru přednášky se jedinci dozvěděli možnosti
ochrany sluchu i při čištění uší. Přednášky byly doplněny i
o upozornění na „zázračné“ přípravky, které by mohli
právě lidé při hledání pomoci se vzniklou vadou zkoušet.
V rámci dalších akcí pro osoby se sluchovým postižením
probíhal v roce 2017 pravidelný Klub nedoslýchavých.
Klub funguje od roku 2011 a v roce 2017 se sešel celkem
10x. Na každém setkání jsou účastníci seznámeni
s aktualitami a plánovanými akcemi Hradeckého centra,
další část programu připravují studenti, kteří v Hradeckém
centru vykonávají svou odbornou praxi. Pro seniory

připravují zajímavé kvízy či besedy. Průměrná návštěvnost
je 8 osob. I když se nejedná o početnou účast, je pozitivní,
že návštěvníci se
mezi sebou dobře
znají a po měsíci
se vždy těší na
společné setkání.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyly pořádány
pobytové akce pro klienty, došlo k realizaci jednodenního
výletu do Dvora Králové nad Labem, a to v úterý 24. 10.
2017. Účastníci za doprovodu tlumočníka navštívili místní
výrobnu skleněných ozdob a následně si prohlédli blízký
zámek Kuks.
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Ve své činnosti Hradecké centrum dále spolupracuje se
středními a vysokými školami v Hradci Králové a okolí.
Od roku 2013 je Hradecké centrum fakultním zařízením
Pedagogické fakulty UHK. Spolupráce probíhá zejména
v oblasti praxí – za rok 2017 vykonalo praxi v Hradeckém
centru celkem 56 studentů Katedry speciální pedagogiky a
logopedie. Dále byla umožněna odborná stáž celkem třem
pracovníkům z jiných sociálních služeb.

V oblasti vzdělávání je třeba zmínit vzdělávací kurz
„Základy komunikace s osobami se sluchovým
postižením“, který získal akreditaci MPSV. Kurz se v roce
2017 konal ve třech termínech a zúčastnilo se jej celkem
30 osob, především z řad sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách.
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY V ROCE 2017
Přednáška: Bezpečnost na internetu
Dne 22. 2. 2017 proběhla za podpory Nadačního fondu
AVAST
přednáška
na téma
Bezpečnost
na
internetu, kterou vedl prap. Mgr. Bc. Ondřej Moravčík.
Akce se zúčastnilo celkem 44 osob. Přednáška byla
zaměřena na rozdíly mezi běžnou šikanou a kyberšikanou,
jejími projevy a nejčastějšími formami. Zúčastněné osoby
si chválily hlavně praktickou ukázku toho, jaký má dopad
šikana/kyberšikana v reálném životě daného jedince, a jak
daleko to až může dojít. Přítomné toto téma velmi zaujalo,
vedla se bohatá diskuze.

Přednáška: Bezpečnost na internetu II
Dne 15. 3. 2017 proběhla pro velký zájem ze strany školy
v Hradci Králové opětovně přednáška, která se věnovala
bezpečnosti na internetu. Pan prap. Mgr. Bc. Ondřej
Moravčík ji tentokrát koncipoval pro mladší posluchače.
Popisoval rizika dnešního využívání FB, zveřejňování
fotografií kamarádů a celkově upozorňoval na všechny
možné podoby kyberšikany. Přednáška byla doplněna o
nejznámější případy osob, které si v důsledku prožití
kyberšikany vzaly život. Akce se zúčastnilo 40 studentů.
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Přednáška: Role tlumočníka
Dne 29. 3. 2017 se tradičně konal Den otevřených dveří u
nás v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým
postižením. V dopolední části proběhla ukázka
kompenzačních pomůcek, které máme k dispozici
k vypůjčení v naší poradně a zároveň zde prezentovala
vlastní pomůcky i firma Phonak. Na pomůcky se přišlo
podívat celkem 36 osob.
V odpolední části programu proběhla přednáška věnující
se roli tlumočníka. Tuto přednášku si pro přítomných 32
osob připravila Mgr. Tereza Skákalová Ph.D., tlumočila
Mgr. Petra Zimová.

Přednáška: Jak nám pomáhá Úřad práce
Dne 12. 4. 2017 se konala přednáška věnující pomoci ze
strany Úřadu práce. V celkovém počtu se zde sešlo 16
osob, které byly seznámeny s činností Úřadu práce ve
vztahu k osobám se zdravotním (sluchovým) postižením.
Tato přednáška rozpoutala bohatou diskuzi ze strany
posluchačů. Děkujeme ÚP HK za přípravu i pro nás velmi
zajímavé přednášky a zodpovězení mnohdy velmi
„pikantních“ dotazů.
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Přednáška: O rakovině prsu
Dne 17. 5. 2017 se konala další přednáška podpořená NF
Avast, kterou si pro přítomné připravily edukátorky
z organizace Mamma Help v Hradci Králové. Tuto
přednášku navštívilo celkem 19 osob. Posluchači byli
seznámeni s činností organizace Mamma Help a dále
s počátky vzniku rakoviny prsu. Přítomní měli možnost
vyhledat karcinom prsu na simulátoru, což zaujalo nejen
ženy, ale i muže. Přítomným se přednáška velmi líbila a
byla na ni velmi kladná odezva.

Přednáška: Poznáváme český znakový jazyk
Dne 31. 5. 2017 si pro přítomné neslyšící připravil
přednášku Vojtěch Pražák, který ukazoval zajímavé
stránky jejich jazyka a celkový vývoj znakového jazyka
jako takového. I pro neslyšící byla přednáška natolik
zajímavá, že velmi děkovali za možnost dozvědět se více o
jejich jazyce. Celá přednáška s sebou nesla bohatou
diskuzi. Přednášky se zúčastnilo 11 osob.
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Přednáška: O rakovině varlat
Dne 14. 6. 2017 si pro nás Nadační fond Petra Koukala
STK pro chlapy připravil velmi zajímavou přednášku
věnující se rakovině varlat a dalším různým onemocněním,
které tento NF řeší. Přítomným byla představena nejen
organizace, ale i samotný životní příběh našeho
badmintonisty Petra Koukala. Poutavou přednášku si pro
nás připravila Mgr. Kamila Lukášková, která s sebou
dovezla i simulátory varlat s nádory. Přítomní tedy mohli,
ostatně jako i při tématu rakovina prsu, vyzkoušet nalézt
nádory. Přednášky se zúčastnilo celkem 26 osob. Celá
přednáška následně pokračovala velmi dlouhou diskuzí,
kde se přítomní muži i ženy doptávali na to, co je zajímalo.

Přednáška: O finanční gramotnosti
Další přednáškou podpořenou NF AVAST v rámci
projektu „VZDĚLÁVEJME SE!“ byla přednáška týkající
se finanční gramotnosti, kterou si pro nás připravil dne 28.
6. 2017 p. dr. Roman Binder. Přítomní byli seznámeni
nejprve s činností Poradny pro lidi v tísni, v které p.
Binder působí. Dále se dozvěděli, jak by měli hospodařit
se svými financemi a zároveň jak je snadné se dostat do
finanční tísně. Následně se dozvěděli, kam se v případě
problémů mohou obrátit, kdo jim nabídne pomoc v jejich
situaci. Přednášky se zúčastnilo 23 osob.
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Beseda: Aplikace Záchranka
Vzhledem k přibývajícím dotazům k nové mobilní aplikaci
byla domluvena další přednáška ve spolupráci NF AVAST
a IVECO. Tentokrát nám přijel představit svou aplikaci
Ing. Filip Maleňák. Akce se konala 12. 7. 2017 a
zúčastnilo se jí 45 osob. O aplikaci byl takový zájem, že
v rámci diskuze se začala stahovat a ti, kdo neměli novější
mobil, podporující aplikace, tvrdili, že si koupí kvůli této
funkci novější mobilní telefon. Přednáška byla velice
přínosná, z diskuse je zřejmé, že přítomné velmi zaujala a
toto téma, které může zachránit život, je pro ně důležité.

Přednáška: Přestavení společnosti CPR HK, současnost
a vize
Dne 13. 9. 2017 se konala beseda s Bc. Michalem
Vejpravou, jednatelem společnosti Centrum pracovní
rehabiltace HK, s. r. o. V rámci besedy došlo k seznámení
s činností společnosti na poli pracovní rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením. Besedy se zúčastnilo
celkem 12 osob z řad klientů a studentů PdF UHK.
Bohužel se účastnily zejména osoby, které mají trvalé
zaměstnání nebo již jsou v důchodu. Ti, pro které mohla
být beseda přínosnější, tj. osoby, které hledají a
dlouhodobě nemohou sehnat odpovídající uplatnění,
bohužel nedorazili. V rámci besedy byla vedena zajímavá
diskuse a na závěr jsme s p. Vejpravou projednali možné
formy další vzájemné spolupráce.
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Přednáška: Chraňme si sluch
V rámci Týdne komunikace s osobami se sluchovým
postižením se konala přednáška, která se zabývala
možnostmi ochrany sluchu. Přednášela Bc. Monika
Plačková. Akce se konala 27. 9. 2017 a zúčastnilo se jí 9
osob z řad studentů a široké veřejnosti. Přednáška se
věnovala vlivu hluku na lidské zdraví a samotné působení
hluku na náš sluch. Přednáška vznesla řadu dotazů na
možnosti řešení tinnitu, který může vzniknout i na základě
působení nadměrného hluku.

Přednáška: O předcházení vzniku požáru
O tom, jak předcházet a jak se chovat při vypuknutí
požáru, byli přítomní seznámeni dne 11. 10. 2017.
Přednášet za Hasičský záchranný sbor přijel Miroslav
Švandelík. Přítomní byli seznámeni s problematikou
požárů a možnostmi jejich řešení. Zároveň měli možnost
vidět praktické ukázky ochrany a zachování vlastního
bezpečí v případě nebezpečí. Akce se zúčastnilo 12 osob.
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Přednáška: O Bílém kruhu bezpečí a jeho službách
Dne 25. 10. 2017 se konala další přednáška věnující se
bezpečnosti osob se sluchovým postižením. Představit
organizaci Bílý kruh bezpečí přijel Mgr. Ladislav
Tomášek. Přednáška byla velmi zajímavá pro přítomné,
protože někteří sami zažili nebezpečné situace a nevěděli,
jak situaci řešit. V této souvislosti byli seznámeni i
s možností využívání psychosociálního a právního
poradenství, které je poskytováno obětem trestních činů.
Přednášky se zúčastnilo celkem 8 osob.

Beseda: O dopravních nehodách – Aneb jak je řešit a
jak se chovat
Ve spolupráci s Dopravním oddělením Policie ČR a Besip
se dne 15. 11. 2017 konala přednáška o dopravních
nehodách a jejím řešení. Přítomní byli seznámeni
s postupem vyplňování tzv. Euroformuláře dopravní
nehody. Většina přítomných měla zkušenost s dopravní
nehodou, či zažili například odření automobilu. V závěru
přednášky se konala ukázka bezpečnostních prvků pro
chodce. Přednášky se zúčastnilo 20 osob.
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Přednáška: O předcházení vzniku požáru II
Dne 22. 11. 2017 se konala druhá přednáška o předcházení
vzniku požáru, kdy přítomní měli možnost vidět praktické
ukázky a skutečné záběry ze zásahů Hasičských sborů ve
vybraných situacích v České republice. Přednášku vedl
Miroslav Švandelík. Celkem se zúčastnilo 9 osob.

Přednáška: Aktualizace v evidenci postižených a
hrozby ve městě Hradci Králové
Poslední přednáška v roce 2017 se věnovala situaci
s evidencí osob se zdravotním postižením pro možnosti
varování před vznikem krizových situací. V rámci
přednášky byla představena rizika vzniku nebezpečí ve
městě Hradci Králové. Zároveň byla přednáška doplněna i
o nejznámější a nejtragičtější nehody v Čechách, které
ohrozily bezpečnost osob. Přednášku odborně vedl Ing.
Jiří Martinek z Odboru krizového řízení MmHK. Akce se
zúčastnilo 19 osob.
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SHRNUTÍ PŘEDNÁŠEK KONANÝCH V ROCE 2017
Téma

Datum

Bezpečnost na internetu I
Bezpečnost na internetu II
Role tlumočníka
Jak nám pomáhá Úřad práce
O rakovině prsu
Poznáváme český znakový jazyk
O rakovině varlat
Finanční gramotnost
O aplikaci Záchranka
O CPR HK
Chraňme si sluch
O předcházení vzniku požáru I
O Bílém kruhu bezpečí
O dopravních nehodách a jejich řešení
O předcházení vzniku požáru II
Aktualizace v evidenci postižených –
Hrozby ve městě HK

22. 2. 2017
15. 3. 2017
29. 3. 2017
12. 4. 2017
17. 5. 2017
31. 5. 2017
14. 6. 2017
28. 6. 2017
12. 7. 2017
13. 9. 2017
27. 9. 2017
11. 10. 2017
25. 10. 2017
15. 11. 2017
22. 11. 2017
6. 12. 2017

Přednášející
prap. Mgr. Bc. Ondřej Moravčík
prap. Mgr. Bc. Ondřej Moravčík
Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Pracovnice ÚP pobočka HK
Jana Smetanová, Jana Marková
Vojtěch Pražák
Mgr. Kamila Lukášková
Dr. Roman Binder
Ing. Filip Maleňák
Bc. Michal Vejprava
Bc. Monika Plačková
Miroslav Švandelík
Mgr. Ladislav Tomášek
Policie ČR ve spolupráci s Ladou Kociánovou (BESIP)
Miroslav Švandelík
Ing. Jiří Martínek

Počet
zúčastněných
44
40
32
16
19
11
26
23
45
10
11
12
8
20
9
19
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SPONZOŘI, PARTNEŘI A DÁRCI
Děkujeme všem sponzorům, partnerům a dárcům, kteří v roce 2017 podpořili činnost Hradeckého centra.
Bez této podpory by nebylo možné realizovat naše cíle a plány. Děkujeme.

Obec Čestice

Město Nová Paka

Obec Nové Město
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017: NÁKLADY A VÝNOSY – PROVOZNÍ ÚČET
Provozní účet náklady celkem 278.372,90 Kč

Název

Název
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
Celkem

Provozní účet výnosy celkem 310.635 Kč

1.968,70
-43.155,50
179.816,60
437,00
3.150,50
4.705,00
85.369,60
41.075,00
1.125,00
2.160,00
701,00
20,00
1.000,00
278.372,90 Kč

Tržby z prodeje služeb

63.950,00

Tržby za prodané zboží
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Celkem

244.747,00
1.663,00
275,00
310.635 Kč

Výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizace a Zpráva nezávislého auditora jsou připojeny v závěru výroční zprávy.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství náklady celkem 875.321 Kč
Neinvestiční výdaje
Spotřeba materiálu

Celkem
50.397,71

Spotřeba energie

76.976,00

Opravy a udržování

300,00

Náklady na cestovné

20.130,50

Ostatní služby

88.159,79

Mzdové náklady

486.646,00

Zákonné sociální pojištění

Odborné sociální poradenství výnosy celkem 875.321 Kč
Zdroj
Dotace MPSV

702.000

Dotace Královéhradecký kraj

73.000

Dotace Statutárního města
Hradec Králové

90.000

Dotace Nová Paka

3.000

151.344,00

Vlastní příjmy

7.321

Jiné ostatní náklady

1.367,00

Celkem

875.321 Kč

Celkem

875.321 Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Tlumočnické služby náklady celkem 535.390 Kč

Tlumočnické služby výnosy celkem 535.390 Kč

Neinvestiční výdaje

Celkem

Zdroj

Spotřeba materiálu

18.965,29

Dotace MPSV

349.000

Spotřeba energie

32.973,50

Náklady na cestovné

Dotace Královéhradecký kraj

118.610

23.948,00

Ostatní služby

51.074,16

53.000

Mzdové náklady

Dotace Statutárního města
Hradec Králové

322.048,00

Zákonné sociální pojištění

Dary obce – Čestice

3.000

84.941,00

Jiné ostatní náklady

Dary obce – Nové Město

5.000

1.440,05

Celkem

535.390 Kč

Vlastní příjmy

6.780

Celkem

535.390 Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017: PROJEKT „VZDĚLÁVEJME SE!“
Projekt „VZDĚLÁVEJME SE!“ byl podpořen Nadačním
fondem Avast a spol. IVECO Czech Republic, a. s.
Čerpání daru NF Avast:
Výnosy celkem 27.200 Kč
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Celkem

4.000
1.425
1.588
5.987
14.200
27.200

Čerpání daru spol. IVECO Czech Republic, a. s.
Výnosy celkem 20.000 Kč
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Celkem

1.000
1.425
1.275
16.300
20.000
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017: OSTATNÍ PROJEKTY
V roce 2017 získalo Hradecké centrum další finanční podporu na následující projekty

Projekt: „Odstraněním bariér na pracovišti k zaměstnání osoby s těžkým pohybovým postižením a předcházení sociálního
handicapu“
Nadace J&T
Celková částka: 40. 000 Kč
Projekt byl úplně vyčerpán a řádně vyúčtován v roce 2017.

Projekt „Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením“
Nadační fond Tesco (program „Vy rozhodujete, my pomáháme“)
Celková částka: 30.000 Kč
Projekt, tj. nákup pomůcek, bude realizován až v roce 2018.
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KONTAKTY
ul. Milady Horákové 504/45

Telefonní kontakty:

500 06 Hradec Králové

Telefon/fax:

495 533 138

Mgr. Monika Krúpová

773 592 326

Sídlíme ve 3. patře budovy přímo u zastávky – vchod
dveřmi s nápisem „Dr. Milady Horákové 504″.

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.

773 595 328

Bc. Monika Plačková

773 595 327

Spojení MHD: č. 23, 24, 27 – zastávka Pod Strání

Eva Hedvičáková

495 533 138

Mgr. Petra Zimová

774 465 953

IČ: 01994352
DIČ: CZ01994352

e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz

Číslo účtu: 2500468100/2010, vedený u Fio Banky
Skype: hradeckecentrum
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