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1. ÚVODNÍ SLOVO
Úvodem přikládám výroční zprávu, ve které můžete se ohlédnout do uplynulého
období 2014 uvnitř organizace TDN a seznámit se s naší odvedenou prací. Jménem
TDN Vám všem děkujeme za spolupráci, zachování přízně a věnování času
k přečtení této zprávy.
Kamila Spěváková, předsedkyně TDN

Zhodnocení uplynulého období
a) Vyzdvihnutí úspěchů


19. 5. 2014 byla uzavřena smlouva v oblasti dobrovolnické služby mezi
obecně prospěšnou společností ADRA (vysílající organizací) a spolkem
Tichým domem neslyšících (přijímající organizací)



23. června se uskutečnilo první školení „Dobrovolnictví u neslyšících seniorů“
v Ostravě
1. července 2014 byly zahájeny na základě výše uvedené smlouvy činnosti u
neslyšících seniorů
V červnu až prosinci tohoto roku předsedkyně TDN absolvovala třídenní stáž
v pražském domově Palata pro nevidomé a vzdělávací program v rámci
projektu „Lepší řízení, lepší služby“
20. 12. 2014 vznikl první spot pro Tichý dům neslyšících
31. 12. 2014 byl ukončen dotazník „Péče o neslyšící seniory“. Práce
s dotázanými trvala 2 měsíce.







b) Naznačení problémů:




Jsme stále bez finančních zdrojů, hradíme náklady jen ze členských
příspěvků, z příspěvků od drobných dárců a členů TDN
Chybí nám samostatný projektový a finanční manažér se znalostí na
zpracování evropských grantů
Nemáme starší dobrovolníky, mající čas pro neslyšící seniory a zkušenosti
s nimi, nejen na území Ostravy, ale po celé ČR

c) Náhled do budoucna:
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Podat žádost o odvysílání spotu TDN v České televizi
Vypracovat projekt „Zahraniční pracovní cesta za praxí (stáž)





Zrealizovat výše uvedený projekt v září až prosinec 2015
Absolvovat zahraniční stáž
Získat potřebné informace a znalosti ze zahraničí pro vznik budoucího
Tichého domu

2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE TDN






Hlavním posláním TDN je sdružovat občany v předdůchodovém a
důchodovém věku s cílem zajistit jim vhodné podmínky pro trvalý domov,
zajistit jim důstojné a aktivní prožití života a stáří.
Vytvořit předpoklady ve spolupráci s veřejnými institucemi pro vznik Tichého
domu pro neslyšící, vybavený kompenzačními prostředky pro všechny skupiny
osob se sluchovým postižením. Posláním a cílem je dosáhnout těchto hodnot.
Zajistit sdružovaným osobám společenské a zájmové aktivity a provozovat
centrum, poskytující sociální služby pro posílení schopností a dovedností osob
se sluchovým postižením, posílením jejich samostatnosti a soběstačnosti, a
tím zvýšení možností jejich začlenění do společnosti a snížení míry jejich
sociálního vyloučení.
Zajistit sdružovaným osobám plnohodnotnou komunikaci ve zvoleném
komunikačním systému dle zákona č. 155/1998 Sb. a ve znění
novelizovaného zákona č. 384/2008 Sb., na který mají právo.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE TDN



V únoru byl ukončen nábor uchazečů o dobrovolnictví v rychvaldském areálu
Senior Park.
Duben až červen. Vřelý dík patří Ing. Dagmar Hoferkové, vedoucí
Dobrovolnického centra ADRA (vysílající organizace), která projevila zájem o
spolupráci s přijímací organizací TDN a připravila účastníkům pohovor a
zaučení „Dobrovolnictví u neslyšících seniorů“. Mimo jiné pozvala i Českou
televizi, podle jejího názoru šlo o to, že dobrovolníci, obzvlášť neslyšící, budou
pečovat o neslyšící seniory.

Foto: Kamila Spěváková
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V pátek 16. 6. byl zahájen vzdělávací program v rámci projektu „Lepší řízení,
lepší služby“. Tohoto programu se zúčastnila předsedkyně TDN.
Zajímavá exkurze v Marlence u Frýdku-Místku se uskutečnila v sobotu 12.
srpna. Výklad byl především o historii, vývoji a výrobě medových dortů a
ostatních výrobků Marlenka. Jménem TDN děkujeme neslyšícímu
dobrovolníkovi Michalovi Procházkovi za úspěšnou první činnost, tlumočníci

Mirjam Bobošíkové za tlumočení ve znakovém jazyce a zástupci firmy
Marlenka za zajímavý výklad. Informovanost našich zájemců se sluchovým
postižením v oblasti exkurzí považujeme za velmi důležitou. Bylo nám ctí, že
se této exkurze zúčastnily i dvě osoby z Úřadu městského obvodu Ostrava Jih, a to z odboru výstavby. Na tuto prohlídku se přišlo podívat 21 osob.

Foto: Kamila Spěváková



Sobota 20. září patřila Mezinárodnímu dni neslyšících. Jednalo se o kulturně –
osvětovou akci. V tento den jste nás mohli potkat na pražském Andělu, kde
jsme představili své propagační materiály o dobrovolnických službách u
neslyšících seniorů. Velké poděkování patří Michalu Procházkovi,
dobrovolníkovi ADRA a Bc. Milanu Fritzovi, místopředsedovi TDN za
úspěšnou první prezentaci TDN ve stánku a snahu o poukázání na jednotnost
staré a mladé generace neslyšících.



Sobota 18. října byla určena exkurzi v pivovaru "Radegast" v Nošovicích u
Frýdku-Místku Vřelý dík si zasloužili pan Carbol, zástupce tohoto pivovaru za
úžasný výklad o celém pivovaru a paní Danuše Lukasová, tlumočnice
znakového jazyka za odborné tlumočení. Účast byla vysoká, přišlo se tam
podívat 30 osob. Snažíme se organizovat zajímavé exkurze a sdružovat lidi se
sluchovým postižením, kteří mají podobný zájem jako my.

Foto: Monika Jindrová

Foto: Kamila Spěváková
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V průběhu listopadu jsme se rozhodli natočit první klip pro TDN. Měla jsem
štěstí, podařilo se mi sehnat pro spolupráci režiséra Milana Klímu a jeho
spolupracovníky z Belief production, s. r. o., kteří přijali mou nabídku. S panem

režisérem jsme se domluvili na tom, co od spotu očekáváme, navrhla jsem mu
scénář, začalo se hladce krystalizovat v přípravu natáčení. Ve spotu hráli čtyři
neslyšící představitelé v podání seniorky Klaudie Podlešákové, dobrovolnice
Kamily Spěvákové, tlumočnice uměleckého znakového jazyka Michaely
Kosiecové - Fabišíkové a pianisty Martina Nováka. Moc děkujeme panu
režisérovi a jeho kolektivu za odvedenou, profesionální a krásnou práci.

Foto: Kamila Spěváková



V pondělí 15. 12. 2014 byl ukončen vzdělávací program v rámci projektu
„Lepší řízení, lepší služby“. Předsedkyně TDN získala několik akreditovaných
certifikátů a osvědčení (Komunikace s klientem, Dokumentace, Nastavení
konceptu, Jak zvládnout úskalí, Standarty 1, Úvod do řízení a supervize, Time
management, Výběr a zaškolování zaměstnanců, Koučování pro neziskové
organizace – individuální, Fundraising, Koučování pro neziskové organizace –
skupinové). Velké poděkování patří organizaci SNN ve spolupráci se šesti
organizacemi Česká unie neslyšících, Pevnost, Institut neslyšících pro
specializované vzdělávání, Česká komora tlumočníků znakového jazyka,
Tichý svět (dříve APPN) a ASNEP, která zrealizovala celý tento projekt,
obětavým tlumočnicím znakového jazyka a přepisovatelkám a hlavně lektorům
vzdělávacích kurzů, kteří všem účastníkům dali možnost se vzdělávat za
účelem zvýraznění stabilizace neziskových organizací, zkvalitnění sociálních
služeb a podpory určené nejen osobám, ale i seniorům se sluchovým
postižením, a to bez nároku na kurzovné.

4. PLÁNY DO BUDOUCNOSTI
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Leden - vypracovat zprávu o dotazníku „Péče o seniory“, výroční zprávu, roční
účetní závěrku
Únor – žádat o členství do pracovní skupiny se sluchovým postižením
v Ostravě
Březen - zjistit možnosti zahraniční stáže přes kontakty organizace České unie
neslyšících – možnost v Holandsku a ve Švédsku 6 měsíců předem (před
realizaci projektu)
Březen až květen - připravit časový harmonogram stáže v Holandsku a
Švédsku 4 – 6 měsíců předem
Květen - zajistit ubytování a letenky 4 měsíce předem







Červenec - připravit materiály a upomínkové dary ke stáži 1 měsíc předem
Září až prosinec 2015 - absolvovat stáž v zahraničním domově pro neslyšící
seniory
Prosinec – zahájit se zpracováním dokumentu porovnávající služby
v Holandsku a ve Švédsku
Po celý rok - mapovat osamělé neslyšící obyvatele domova pro seniory, LDN
a sanatoria po celé ČR
Po celý rok - pokračovat ve vzdělávání exkurzí formou dobrovolnictví u osob a
seniorů se sluchovým postižením

5. TDN – RADA, ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI


Tým Tichý dům neslyšících tvoří předsedkyně, místopředseda a členové
Rady. Spolupracuje s vysílající organizací ADRA, a to v čele s vedoucí paní
Dagmar Hoferkovou a jejími dobrovolníky. Je členem ASNEP (Asociace
organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel).

Předsedkyně TDN, pracovnice v sociálních službách, hospodářka
Kamila
Spěváková, 54 roků
podářka





Vzdělání: ÚSO, Gymnázium pro sluchově postiženou mládež, SPŠS, obor
Pozemní stavitelství
Kamilin oblíbený citát: „Kdo se bojí, nesmí do lesa“
Koníčky: péče o neslyšící seniory, kultura neslyšících a slyšících, architektura,
letní a zimní sport, cestování, luštění křížovek, zahradničení, fotografování
Zájem o členství v TDN: se staršími neslyšícími lidmi je to zábava, baví jí
pomáhat druhým

Místopředseda TDN
Bc. Milan Fritz, 26 roků
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Vzdělání: VŠ Bc, FFUK, obor Čeština v komunikaci neslyšících
Koníčky: společnost neslyšících, lyžování
Zájem o členství v TDN: miluje stáří, rád by zachraňoval neslyšící seniory
v domovech důchodců zajištěním lepších podmínek pro důstojné stáří. Má

vlastní zkušenosti se svým neslyšícím dědečkem, kterému chyběly potřebné
služby a aktivity v běžném domově důchodců.

Člen Rady TDN
Bc. Jiří Moravec, MBA, 40 roků






Vzdělání: VŠ Bc (obor ekonomie) a MBA (magistr – ekonomika a
management)
Jirkův oblíbený citát: Co chci pro sebe, chci pro všechny.
Koníčky: dříve - tanec, judo, lyžování, squash, plavání, dnes - film, umění,
příroda, literatura, v budoucnu by se potom rád věnoval dětem, které nemají
zázemí a nemají kde brát životní vzor
Zájem o členství v TDN: jeho osobním, pracovním i životním poslání je
pomáhat lidem kolem něho. K osobnímu rozvoji, k nalezení spokojenosti a
štěstí k seberealizaci. A tohle mu dává smysl.

Člen Rady TDN, externí pracovník, revizor
Ing. Martin Novák, 38 roků





Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická
Martinův oblíbený citát: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Koníčky: Cokoliv, kde lze experimentovat
Zájem o členství v TDN: rád by přispěl k možnosti neslyšících mít vlastní Tichý
dům

Členka Rady TDN, invalidní důchodkyně
Jana Jašová, 59 roků
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Vzdělání: SOU, samouk v kurzech
Janin oblíbený citát: nemá oblíbený citát, všechny citáty jsou pěkné a poučné
Koníčky: dříve turistika, dnes už jen počítače, komunikace, pomoc druhým,
zvířata



Zájem o členství v TDN: zajímá jí budoucnost postižených seniorů, jejich
potřeby vyžití života a domovy (hlavně všech osob sluchově postižených).

6. INFORMACE O DOBROVOLNICKÉM CENTRU ADRA

Vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava
Ing. Dagmar Hoferková




Vzdělání: Vysoká škola spojů a dopravy
Její motto: S dobrovolnictvím lidem roste pocit sebeúcty
Je patronkou Evropského roku dobrovolnictví. Dříve pracovala na atraktivní
manažerské pozici u francouzské společnosti. Pak se jednoho dne rozhodla,
že chce pomáhat ostatním a přijala místo v dobrovolnickém centru ADRA
v Ostravě, které vede od roku 2008.

Dobrovolník DC ADRA Ostrava
Michal Procházka (neslyšící)





Vzdělání: Obchodní akademie, nyní studuje Vyšší odbornou školu
pedagogickou, obor Speciální pedagogika
Michalův oblíbený citát od Sokratesa: „Vím, že nic nevím“. I přesto se učí
pořád.
Koníčky: četba, sport, znakový jazyk, zájem o děti
Zájem o dobrovolnictví u neslyšících seniorů: rozhodl se dělat dobrovolníka,
aby udělal dobrý skutek a rozvíjel znakový jazyk a získal k tomu nové
kontakty.

Dobrovolnice DC ADRA Ostrava
Valentýna Bučková, DiS (neslyšící)
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Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální, nyní studuje kombinovaně
v Olomouci, obor Sociální práce
Koníčky: četba, sledování seriálů, pletení náramků, sport, cestování



Zájem o dobrovolnictví u neslyšících seniorů: Má zkušenosti s dobrovolnictvím
u neslyšícího klienta s autismem. S neslyšícími seniory by si ráda popovídala,
chodila na procházky a také by s nimi hrála hry podle jejich výběru.

Dobrovolnice DC ADRA Ostrava
Pavla Záhumenská (slyšící)


Zájem o dobrovolnictví u neslyšících seniorů: Chtěla změnit zaměstnání,
mnoho let pracovala jako pracovník v sociálních službách u mentálně
postižených, a proto se chce věnovat lidem se sluchovým postižením. Od roku
2002 se učí znakový jazyk.

7. ZPRÁVA O HOSPODÁŘENÍ ORGANIZACE TDN
PŘEHLED HOSPODÁŘENÍ

Výnosy

Náklady

Přijaté členské příspěvky
Příspěvky (drobní dárci)
Příspěvky na spot
Příspěvek na umělecké tlumočení
Příspěvek pro dobrovolníka
Příspěvek pro tlumočnici ZJ
Poplatky za rychlou platbu
Registrace domény
Členský příspěvek ASNEP
Cestovné
Stravné
Konferenční poplatek
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +/-

4950
5300
21000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
33250

0
280
21000
2000
300
300
3
648
1000
3925
336
200
29992

Zůstatek v
hotovosti
2000
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+2059

Zůstatek
na účtě
699
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1199

Zůstatek
celkem
2699
3158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+3258

8. ZPRÁVA O SPONZORECH
 Vřelý dík patří vedení pivovaru Radegast v Nošovicích u Frýdku - Místku,
nabídlo neslyšícím a slyšícím návštěvníkům bezplatnou prohlídku na exkurzi.
Těší nás to.

 Velké poděkování si zaslouží vedení pražského domova Palata pro nevidomé
za laskavé a vstřícné umožnění přístupu k jejich prostorům pro účely natáčení,
a to bez nároku na odměnu.

 Děkujeme anonymnímu dárci za finanční podporu ve výši 500 Kč pro TDN
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9. ZPRÁVA O „PUBLIC RELATIONS“
a) Školení dobrovolníků v ostravské televizi – 24. června 2014
Video ze školení je k nahlédnutí od 00:08:15 min.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/414231100030624-udalosti-v-regionech/
b) Dobrovolnictví u neslyšících seniorů – reportáž – 20. září 2014
http://www.tichezpravy.cz/reportaz-z-mezinarodniho-dne-neslysicich-v-praze/
Video z reportáže je k nahlédnutí od 00:01:58 min.
c) Dotazník „Péče o seniory“
http://www.survio.com/survey/d/A8Q3E2P9W4K0P2J9M
viz - zpráva o dotazníku „Péče o seniory“
d) Spot Tichý dům neslyšících
http://youtu.be/A_6LGvrAQh0

10. ÚDAJE O ORGANIZACI TDN
Tichý dům neslyšících
TDN je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů s úplnou právní subjektivitou,
prosazující a hájící práva a potřeb osob se sluchovým postižením, zejména
neslyšících seniorů v ČR.
Adresa: B. Němcové 1383, 280 02 Kolín 5
Telefon: 723 107 733 (prosím jen SMS)
E-mail: domov.neslysici@seznam.cz
Internetová prezentace: www.tdnko.cz
Facebook: Tichý dům neslyšících
Právní forma: spolek
Registrace u MVČR: VS/1-1/90626/12-R ze dne 24. 10. 2012
IČO: 011 825 79
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Počet členů v roce 2014: 5
Bankovní účet TDN: Fio banka, a. s., - Transparentní účet č. 2900525792/2010
Výše členského příspěvku: libovolně dle zvážení členů, ročně
Člen ASNEP, asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel






Nejvyšším orgánem TDN je valná hromada.
Tato hromada se schází na řádném zasedání jednou za 4 roky.
Výkonným orgánem je Rada TDN.
Tato rada se schází nejméně jednou za 6 měsíců.
Hospodaření TDN kontroluje revizní komise v čele s jedním členem.

Zapsala: Kamila Spěváková
Ověřila a odsouhlasila: Rada TDN
Dne: 10. 3. 2015
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