"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli." Helena Kellerová,
americká hluchoslepá spisovatelka, aktivistka a lektorka

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012
TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH
Vážení přátelé,
ráda bych poděkovala všem našim příznivcům projektu, kteří mi podali pomocnou
ruku, ukázali mi cestu k odstartování a zorientování projektu „Domov seniorů pro
neslyšící“ a popřáli mi hodně energie a síly. Takové lidi bych ráda potkávala i
v dalších letech.
Předkládám Vám první výroční zprávu 2012.
Kamila Spěváková, zakladatelka občanského sdružení
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1.1 ÚVOD
Postavit velký projekt „Domov seniorů pro neslyšící“ bylo pro mě těžké, protože jsem
nevěděla, zda má smysl a jak bude využit. Samozřejmě názory diskutérů a průzkum předem
byly potřebnost. Po vložení a zveřejnění mé vize na internet, a to na začátku toho roku, jsem
se setkala s řadou diskuzních příspěvků. Po prostudování těchto příspěvků jsem vybrala
několik „moudrých připomínek“, které mě přiměly založit stanovy pro vznik občanského
sdružení, začít v málem a postupně tento projekt rozvíjet. Začalo to základní myšlenkou:
senioři, domov, sociální prostředí. A pak úkolem: kde sehnat „internátní“ domov a dostat
seniory na jedno místo…

1.2 ODBORNÁ LITERATURA
Díky demografickým faktorům naše populace se sluchovým postižením stárne a hrozí jí kvůli
rostoucím nájmům, cenám zboží a služeb opuštění svých vlastních bytů. Neziskové
organizace by měly být připravené na podání pomocné ruky při zajišťování nového „druhého“
domova sociálních služeb pro tyto lidi.
U nás neexistuje odborná literatura ani oblast zaměřená na domovy seniorů pro neslyšící.
V České republice není ani jeden domov nebo penzion, určen seniorům se sluchovým
postižením. Jeden ze zahraničních domovů seniorů pro neslyšící byl v holandském
městečku Ede. Ten jsem jako delegátka České unie neslyšících navštívila v roce 1996.
Jednalo se o starší objekt, postavený roku 1972 a vybavený apartmány s ústavní péčí.
Viděla jsem na vlastní oči i pracující osoby se sluchovým postižením, které se staraly o
seniory jako ostatní slyšící v běžných domovech. Interní a externí komunikace ve znakovém
jazyce mezi těmi seniory a personálem byla na vysoké úrovni. Panoval tam smysl pro
komunitu starších neslyšících. Tamější ředitel tohoto domova nám mezitím ukázal
rozestavěnou stavbu budoucího moderního centra v těsné blízkosti. A rok později navzdory
sociálním, ekonomickým a efektivním změnám vzniklo nové Národní centrum Gelderhorst,
módní trend dnešní doby. Tam jsou starší neslyšící stále více závislí na utváření vlastní
seniorské budoucnosti. To znamená automaticky nejen rozhodnout se pro život v ústavu, ale
i pro nezávislý život v 81 apartmánech, tj. bez nebo s částečnou domácí péčí. Mimo jiné
centrum nabízí 70 apartmánů pro ústavní péči, 13 ošetřovatelských apartmánů a dočasné
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apartmány pro 10 pacientů po návratu z pobytu na klinice. Posláním toho centra je udržovat
starší neslyšící v aktivní formě prostřednictvím kvalitní zdravotní péče, vzdělání a kultury.
Jan Tempelaar, zakladatel nadace Gelderhorstu, cituje: „Starší neslyšící jsou aktivita, nikoli
přítěž“.

2.1 ZAHÁJENÍ PRÁCE NA STANOVÁCH
V pátek 27. 4. 2012 jsem navštívila Ing. Martina Nováka, prezidenta a sociálního pracovníka
České unie neslyšících Praha, který mi během schůzky podal pomocnou ruku při realizaci
toho projektu a přijal mou nabídku stát se členem v budoucím sdružení. Na pana inženýra
jsem se obrátila hned z několika důvodů: orientuje se v dané oblasti s obrovským množstvím
předpisů včetně daňových, problematiky získávání sociálních dávek, podpory projektu
z dotací a grantů apod. Podklady stanov jsem připravila za úzké spolupráce s advokátem
Mgr. Jaroslavem Benešem pro jednání přípravného výboru.

2.2 PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
V pátek 7. září 2012 se sešli 3 zakládající členové přípravného výboru v jedné z místností
České unie neslyšících, aby založili občanské sdružení. Na schůzi byl zvolen nový výbor
sdružení ve složení 3 členů: Kamila Spěváková, Bc. Jiří Moravec, Ing. Martin Novák. PRO
hlasovalo 3 členů, PROTI 0, zdrželo se 0 členů. Dále byly všemi členy sdružení navrženy a
odsouhlaseny změny stanov sdružení. Změnili jsme název sdružení Tichý dům na Tichý dům
neslyšících z důvodu zaměnitelnosti, Ing. Martin Novák provedl co nejjednodušší stanovy a
vyřešil problematické pasáže, zejména hlavní a vedlejší činnost sdružení, organizační
strukturu a zánik sdružení. Děkuji, pane inženýre, za „učesání“ stanov. Pana Bc. Jiřího
Moravce jsem vybrala proto, že se vyzná v ekonomických a obchodních záležitostech a má
vřelý vztah k mé sluchové vadě. Hostem byl Ing. Dominik Formánek, podporovatel projektu.

2.3 PŘEDNÁŠKA S KAMILOU SPÉVÁKOVOU: PROJEKT DOMOV SENIORŮ
PRO NESLYŠÍCÍ
Na říjnové přednášce, kterou uspořádal Klub neslyšících seniorů v České unii neslyšících,
jsem informovala neslyšící seniory o své vizi a vyzvala jsem ostatní ke spolupráci a pomoci.
Hlavní náplní přednášky bylo seznámení s novými sociálními službami, odpovídajícím

3

dnešním evropským trendům s důrazem na kvalitní zdravotní péči, na vhodné podmínky pro
trvalý domov a zajištění důstojného a aktivního prožití života a stáří neslyšících seniorů
v přirozeném prostředí. Na seniorech bylo vidět, že se jim přednáška o moderním domově
líbila. Na diskusi zazněl i rozumný názor zrekonstruovat něco stávajícího.

3.1 VZNIK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH
24. října 2012 přišel dopis se stanovami TDN, opatřený doložkou Ministerstva vnitra ČR o
provedení registrace pod č. j. VS/1-1/90626/12-R a přidělení identifikačního čísla 011 825
79.

3.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TDN
1. Řídící složky TDN se skládají z orgánů volených:
a. volené orgány jsou členové Rady TDN, členové revizní komise

Valná hromada TDN:
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení TDN.
3. Valná hromada TDN se schází na řádném zasedání jednou za 4 roky, a to do konce
ledna. Svolává ji Rada TDN. Jejího jednání se mohou účastnit všichni členové,
registrovaní v daném sdružení TDN.
4. Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období a programové prohlášení.
5. Rozhoduje o změnách stanov sdružení.
6. Rozhoduje o zrušení členství.
7. Rozhoduje o zrušení sdružení.
8. Mimořádně zasedání valné hromady TDN má povinnost svolat Rada TDN na žádost
minimálně nadpoloviční většiny členů dané oblasti s udáním předmětu jednání, a to
nejdéle do dvou měsíců. Mimořádné zasedání valné hromady může svolat i předseda či
Rada TDN, uzná-li to za vhodné.
9. Valná hromada TDN volí a odvolává:
a. členy Rady TDN,
b. revizní komisi TDN,
c. předsedu TDN.
10. Projednává a schvaluje:
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a. činnost Rady TDN za předchozí volební období,
b. programové prohlášení Rady TDN na další volební období.
11. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech
členů z daného sdružení TDN s právem hlasovacím. Hlasovat, volit a být voleni mohou
všichni účastníci valné hromady, kteří jsou řádnými členy TDN a jsou starší 18 roků.
12. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
13. Člen TDN může svůj hlas delegovat s plnou mocí na jinou osobu či člena písemným
oznámením s plnou mocí.
14. Valné hromady se mohou účastnit čestní, přidružení členové a hosté.
15. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů.
16. Usnesení valné hromady TDN plní Rada TDN.
Rada TDN:
17. Rada TDN je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
18. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě v období mezi zasedáními valné
hromady.
19. Rada má nejméně 3 členy.
20. Radu sdružení volí valná hromada na dobu 4 let.
21. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
22. Schází se nejméně jednou za 6 měsíců, svolává ji předseda TDN. Mimořádné zasedání
Rady TDN je povinen zabezpečit předseda TDN na žádost 2/3 členů Rady TDN do 6
týdnů.
23. Rada zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b. koordinuje činnost sdružení,
c. svolává valnou hromadu,
d. zpracovává podklady pro jednání valné hromady,
e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
24. Jmenuje odborné komise jako poradní orgány pro jednotlivé činnosti TDN.
25. Povoluje a schvaluje předsedovi zřizování staveb, hospodářských a vzdělávacích
zařízení atd.
26. Uděluje veřejná uznání členům, organizacím, institucím, které se zasloužily o blaho
neslyšících seniorů.
27. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář anebo sekretariát sdružení.
28. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
29. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
30. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 15 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada TDN.

Předseda TDN:
31. Předseda TDN je statutárním orgánem rady sdružení. Může to být osoba neslyšící nebo
slyšící, ovládající znakový jazyk neslyšících a má kladný vztah k neslyšícím. Je volen
Radou TDN na období 4 let.
32. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem
samostatně, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o
běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví Rada TDN.
33. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady TDN.
34. Navrhuje Radě TDN personální složení sekretariátu.
35. Projednává a podepisuje smlouvy jménem TDN.
36. Má právo veta týkající se rozhodnutí rady sdružení, bylo-li toto rozhodnutí přijato menší
než 2/3 většinou hlasů.
37. V případě předčasného odchodu předsedy z funkce, přebírá do doby svolání Rady TDN
místopředseda Rady TDN.
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Revizní komise TDN:
38. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení TDN, která za svou činnost odpovídá
valné hromadě.
39. Revizní komise má nejméně jednoho člena.
40. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení TDN, upozorňuje Radu
TDN na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí
nejméně 1x ročně.
41. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.

4.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Prohlašuji, že občanské sdružení TDN nezaložilo běžný účet u banky ani nerealizovalo
v tomto roce žádné finanční obraty, tj. příjmy a výdaje.
Zapsala: Kamila Spěváková
Ověřila a odsouhlasila: Rada TDN
Kolín, 24. 2. 2014
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