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SLOVO ÚVODEM 
 

SNN v ČR – Hradecký spolek neslyšících (HSN) je občanské sdružení, které je od 
roku 1994 registrováno u Ministerstva vnitra. Vývoj spolkové činnosti a podpory 
neslyšících osob však na Královéhradecku sahá do hlubší historie. Právě v letošním 
roce jsme oslavili 90. výročí založení spolku. 

Původním účelem založení spolku bylo především poskytnout příležitosti 
neslyšícím k vzájemnému setkání a pobavení se. I v dnešní době toto zůstává jako 
hlavní cíl organizace. V souvislosti se zkvalitňováním podpory osobám se sluchovým 
postižením došlo v roce 2007 k registraci tří sociálních služeb v poradně s názvem 
Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby. HSN tak kromě spolkové 
činnosti poskytuje i profesionální sociální služby. 

Sociální služby se v roce 2011 povedlo rozšířit i o nabídku půjčování různých 
kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. K tomu došlo v rámci 
projektu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR „Vybavení půjčoven pomůckami 
pro osoby se sluchovým postižením“, který je spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Jak již bylo uvedeno, rok 2011 byl rokem slavnostním a vzpomínkovým. 
Hradecký spolek neslyšících si v listopadu připomněl výročí 90 let od založení 
Východočeského podpůrného spolku hluchoněmých. V rámci oslav byl připraven Den 
otevřených dveří v prostorách spolku, vzpomínalo se nad dobovými fotografiemi 
z archívu spolku či soukromých alb. Neslyšící měli možnost pochlubit se svými 
ručními pracemi (pletení ponožek, háčkování dekoračních deček…) či výtvarnými díly 
(kovorytecké práce medailí, mincí, kreslené obrazy…), které vyrábějí. Odpolední 
posezení přítomných v klubu navštívil štáb České televize z redakce Televizního klubu 
neslyšících, kdy se vzpomínalo na historické události spolku, ale i na to, jak se 
neslyšícím žilo v letech minulých. Slavnostní den vyvrcholil společenskou zábavou, 
kdy se bavili všichni přítomní při hudbě a doprovodném kulturním programu. 

 Oslavy však nebyly jedinou akcí v roce 2011. Během roku pravidelně 
probíhala nejen spolková setkání, ale i setkání při akcích v Klubu důchodců a v Klubu 
nedoslýchavých. Při své činnosti nezapomínáme ani na děti, které chceme svými 
aktivitami připravit na to, že po ukončení školy mají možnost zapojit se do 
společenského života v komunitě a ukázat jim, jak a jaké mohou využívat služby, aby 
pro ně bylo lehčí překonávat bariéry.  

Kromě aktivit pro klienty připravily pracovnice Centra i vzdělávací akce pro 
širokou veřejnost. Například byla možnost účastnit se semináře s názvem 
„Komunikace osob se sluchovým postižením“.  Pracovnice se také podílely na 
prezentačních akcích, např. „Žiju stejně jako Ty, aneb poznejme se navzájem“ nebo 
prezentovaly činnost Hradeckého spolku neslyšících příspěvkem na odborné 
konferenci, který pořádala Fakultní nemocnice HK. Zástupce Hradeckého spolku 
neslyšících se také pravidelně účastní setkání skupiny osob se zdravotním postižením 

 



v rámci komunitního plánování a usiluje o prosazování potřeb osob se sluchovým 
postižením, svého zástupce má také v komisi zdravotně postižených při krajském 
úřadu.  

Cíle spolkové činnosti zůstávají neměnné. Nad čím je třeba se zamyslet a něco 
pro zlepšení udělat, je omlazení členské základny organizace. Stejné je to s klienty 
v poradenských a tlumočnických službách. Mládež nebo lidé v produktivním věku 
nepotřebují podporu? Nepotýkají se s problémy při komunikaci, když je sociální 
systém stále více nepřehledný a zasycený informacemi? Jsou to snad generační 
rozdíly a jiný způsob života?   

Naše vize do dalších let je tedy najít způsob, jak zapojit do společných aktivit 
mladé a pracující a jak působit na ty sluchově postižené, kteří ještě naše služby 
nenašli. 

Jak je vidět, činnost HSN je pestrá. I přes různé organizační problémy se spolek 
snaží rozšiřovat a zkvalitňovat své aktivity, ať to jsou setkání členů či sociální služby. 
To by nebylo možné bez našich sponzorů, kterým patří velký dík. 

 

Mgr. Monika Krúpová 
ředitelka Centra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNN v ČR – HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
 
        Hradecký spolek neslyšících je nestátní nezisková organizace – občanské 
sdružení s právní subjektivitou od 30. 4. 1994, které je základní organizací 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. HSN má vlastní volený výbor.  

HSN provozuje vlastní spolkovou činnost, která je financována z vlastních 
zdrojů organizace (členských příspěvků atd.). Mezi tyto aktivity patří např. 
pravidelná klubová setkání členů, výlety, oslavy Dne matek, Mezinárodního 
dne dětí a Mezinárodního dne neslyšících, velikonoční a vánoční posezení, 
Mikulášská besídka, karnevaly a další. 

Kromě spolkové činnosti také HSN poskytuje profesionální sociální služby 
v poradně s názvem Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby. 

Počet členů HSN v roce 2011 činil 110 členů.  
 

Organizační struktura: 

           
 
Členové výboru: Bartoníčková Eva, 
Bartoníček Jaroslav, Krejčí Marie, 
Janků Soňa, Havel Mirek, Hampl 
Luboš, Kopecká Dagmar, Duhová 
Miluše, Slámová Markéta, Herz Josef, 
Duha Petr, Havlová Jana. 
 
Členové výboru se scházeli v roce 
2011 pravidelně jedenkrát za měsíc. 
 



AKCE HSN V ROCE 2011 
 
Klub důchodců se konal 16x a průměrně se na něm scházelo 37 osob. 
 

   
 
Výroční členská schůze se konala 1x v klubovně HSN. Zúčastnilo se jí 58 osob. 
 

Kreativní kurzy pro neslyšící a nedoslýchavé děti a děti neslyšících rodičů byly 
zahájeny v roce 2009 a podpořeny Nadací O2. Po skončení podpory pokračují 
kurzy i nadále. V roce 2011 se uskutečnily tři kurzy pod názvy: „Tvoříme bez 
bariér“, „Podzimní hrátky s krtečkem“ a „První vánoční jarmark“. V rámci 
těchto kurzů spolek navázal spolupráci s MŠ a internátem pro děti se 
sluchovým postižením při SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova.  

 

   
  
První vánoční jarmark   Podzimní hrátky s krtečkem 
 

 
 
 

Den otevřených dveří se konal 16. 3. 2011. Zúčastnilo se celkem 51 osob. 
Program byl pestrý. Návštěvníkům byly představeny kompenzační pomůcky 
firmy Interhelp a představena byla i Půjčovna kompenzačních pomůcek, která 
vznikla v Centru sociálních služeb pro sluchově postižené osoby v lednu 2011, 
za podpory SNN v ČR a z projektu Evropské unie a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 
 
 

 
Kompenzační pomůcky – Interhelp 

 
Dále se pořádaly akce: výlety do Prahy, Den matek, karneval, Mikulášská 
besídka, přednášky na různá témata, např. Velikonoce, VZP, ORIFLAME a 
HERBALIFE, Videotelefon Iris 500, první pomoc a předváděcí akce nádobí 
Tuperrware.  

Bohužel se pro nízký zájem neuskutečnila akce pro děti při příležitosti 
oslavy Dne dětí.  

 

     
Karneval  Vánoční besídka Klubu nedoslýchavých 



     
Přednáška „VZP“                                   Mikulášská besídka 
 

    
Výlet do Prahy         Výlet – Muzeum čokolády 
 
 
Klub nedoslýchavých – v roce 2011 byl založen Klub nedoslýchavých za 
účelem poskytnutí prostoru pro společná setkávání nedoslýchavých osob. 
V roce 2011 se uskutečnilo celkem devět setkání s různou tematikou – např. 
filmový klub, herní odpoledne, přednáška: „Péče o zdraví a vzhled“, vánoční 
posezení aj. 

 
Osvětové akce – HSN ve spolupráci s pracovnice Centra usiluje o zvýšení 
povědomí nejen o organizaci a poskytovaných sociálních službách, ale 
celkově o „neviditelné“ problematice sluchového postižení. Na základě 
individuální domluvy jsou pořádány přednášky pro školy a semináře 
pracovníky v sociálních službách, úředníky aj.  
4. 6. 2011se HSN zúčastnil festivalu sociálních služeb „Žiju stejně jako Ty!“. 

 
 
 
 

90 LET HRADECKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH 
 

S názvem Hradecký spolek neslyšících se poprvé setkáváme v roce 1994, 
přesněji 15. června 1994, kdy se základní organizace Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR přejmenovala a následně se registrovala jako občanské 
sdružení.  Historie spolkové činnosti neslyšících na Královéhradecku však sahá 
hlouběji… 
 
Založení a historie spolku 

O Velikonocích roku 1921 byl v Hradci Králové založen Východočeský podpůrný 
spolek hluchoněmých. Již ale od 6. července 1919 započaly přípravy jeho založení. 
V ústavu hluchoněmých

1
 na Pospíšilově třídě na Slezském Předměstí se toho dne sešli 

hluchoněmí
2
 z Východních a Středních Čech a zvolili přípravný výbor k sestavení 

spolkových stanov. Dne 28. září 1920 mohla být svolána ustavující schůze, kde byly 
schváleny stanovy, a ihned byly odeslány zemské politické správě v Praze ke 
schválení. Výnosem z 10. března 1921 byly stanovy v Praze schváleny. Základ spolku 
byl dán na ustavující valné schůzi konané o Velikočních svátcích 1921. Zde se sešlo 35 
hluchoněmých, kteří zvolili za svého předsedu Karla Sršně, místopředsedou se stal 
Josef Reichelt, jednatelkou byla zvolena paní Růžena Gotwaldová, za pokladníka Karel 
Stránský, za revizora účtů František Gotwald a za další členy výboru Josef Středa, 
Robert Šváb a Karel Rais. 

Účelem založení spolku bylo především poskytnout příležitosti hluchoněmým 
k vzájemnému setkání a pobavení se. Největší setkání se konala vždy na Velikonoční a 
Svatodušní svátky v Ústavu pro hluchoněmé. Spolek pro své členy dále organizoval 
různé taneční zábavy, Silvestry, maškarní bály a mnoho dalšího. Hlavní činností 
spolku bylo především podporovat své členy zvláště v zabezpečování potřeb a 
obhajování práv – finanční podpora byla věnována např. členům v nemoci, tísni, 
nezaměstnanosti, na ošacení jejich dětí atd. Spolek také pravidelně věnoval finanční 
dary pro hluchoněmé děti v Ústavu v Hradci Králové. Z přijatých peněžitých darů (od 
veřejnosti a úřadů) se spolek snažil ušetřit, aby mohl uskutečnit svůj cíl, kterým bylo 
postavení domova – útulku pro opuštěné hluchoněmé Východních a Středních Čech, 
kde jim bude poskytnuta intenzivnější péče. Kromě finanční podpory zajišťoval spolek 
v rámci svých schůzí vzdělávání členů a mnoho záslužných věcí vykonal spolek také 
v oblasti kultury. 

 
 

                                                           
1 Ústav pro hluchoněmé (= škola) v Hradci Králové byl založen r. 1881 biskupem dr. 

Josefem Janem Haisem. 
2 Hluchoněmí = dřívější označení neslyšících. V dnešní době se od tohoto označení 

ustupuje a má spíše hanlivý nádech. Neslyšící totiž nejsou němí – mají svůj 
znakový jazyk, kterým se vyjadřují. 



 
Od počátku založení spolku se členové scházeli a pořádali své akce buď v Ústavu 

pro hluchoněmé, nebo na veřejných místech (restaurace U Švagerků, Grand, Avion, 
Sokolovna, restaurace Slovan aj.). V 80. letech se neslyšící scházeli v prostorách 
okresního výboru Svazu invalidů v ulici S. K. Neumanna. Naděje na první vlastní 
klubovnu svitla neslyšícím v roce 1985, kdy od Městského národního výboru Hradec 
Králové dostali místnost v Kuklenách na faře. Na úpravách postupně pracovali tři 
roky, avšak v květnu 1989 obdrželi výpověď z užívání prostor a faru museli opustit. 
Díky nabídce pracovníka Svazu invalidů v Hradci Králové pana Jiřího Morávka, který 
jim nabídl volné prostory, mohli neslyšící 15. srpna 1988 otevřít novou klubovnu 
v ulici Fráni Šrámka 1647 (v Lipkách). Zde organizace fungovala až do konce roku 
2009, kdy se kvůli nevyhovujícímu stavu budovy a záměru města na její zbourání, 
museli opět vystěhovat. V dnešní době sídlí Hradecký spolek neslyšících v ulici Milady 
Horákové 504 (Pod Strání). 

Na závěr tohoto historického exkurzu je důležité dodat, že tradice činnosti 
spolku nebyla po celou dobu od jeho založení přerušena. Základem bylo vždy 
setkávání neslyšících na besedách, společenských nebo kulturních akcích, které pro 
ně byly zdrojem nových informací o dění ve světě slyšících i neslyšících. Pouze 
organizace a činnost práce a péče o členy se odvíjely podle aktuální politické situace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ OSOBY 

 
    Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby vzniklo jako 

poradna při HSN na základě registrace sociálních služeb dle Zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2007. Centrum poskytuje 
sociální služby nejen osobám se sluchovým postižením (nedoslýchavým, 
neslyšícím či později ohluchlým) bez omezení věku, ale také osobám slyšícím 
(rodinným příslušníkům sluchově postiženého, úředníkům, lékařům, 
studentům a široké veřejnosti). Služby jsou bezplatné a nejsou podmíněny 
členstvím v organizaci osob se sluchovým postižením. 

 
    Poslání: „Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby 

podporuje prostřednictvím svých služeb osoby se sluchovým postižením 
v začlenění do přirozeného společenského prostředí a zároveň jim umožňuje 
kontakt v jejich komunitě. Centrum tak svou činností zvyšuje samostatnost 
osob se sluchovým postižením při překonávání komunikačních a informačních 
bariér a posiluje jejich orientaci v běžném životě.“ 

 
    Cílem sociálních služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb pro 

sluchově postižené osoby je poskytovat podporu osobám se SP při 
obstarávání jejich osobních záležitostí a při uplatňování práv; podporovat 
samostatnost a nezávislost klientů na jejich okolí; pomoci klientům při 
překonávání komunikačních a informačních bariér; umožnit osobám se 
sluchovým postižením se vzájemně setkávat; osvěta směrem k široké 
veřejnosti v oblasti problematiky sluchového postižení a komunikace 
s osobami se sluchovým postižením poskytovat služby v prostorách, které 
budou splňovat podmínky individuálního přístupu, pro ochranu informací, 
diskrétnosti a důstojného prostředí; udržet poskytování sociálních služeb min. 
na stejné úrovni a ve stejném rozsahu jako doposud; 
zvyšovat profesionální úroveň zaměstnanců; zajistit finanční prostředky na 
provoz Centra. 
 

Činnost Centra je realizována za finanční podpory Statutárního města 
Hradec Králové, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. 



PRACOVNICE CENTRA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Monika Krúpová 
ředitelka Centra a tlumočnice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Tereza Skákalová           Bc. Markéta Novotná 
sociální pracovnice               sociální pracovnice 

 

 
 
Provozní hodiny Centra  
 
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  
 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Sociální poradenství – poradenské služby poskytují klientům potřebné 
informace o možnostech zmírnění jejich postižení a řešení jejich ztížené 
životní situace a jsou poskytovány ambulantně. Služba byla poskytnuta 56 
klientům dvěma zaměstnanci v přímé péči. 
 

Tlumočnické služby – realizovány formou terénní. Jedná se o zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím.  Je to přímé tlumočení mluveného 
projevu či překladem psaného českého jazyka do znakového jazyka a naopak. 
Tlumočnické služby byly poskytovány 49 klientům. Službu prováděl jeden 
terénní pracovník. 
 

Sociálně aktivizační služby – v rámci této služby Centrum pořádá rekondiční 
pobyty pro osoby neslyšící a nedoslýchavé. Tento druh služby využilo v roce 
2011 27 klientů i z jiných krajů, uskutečnily se dva rekondiční pobyty. 

* Pobyt pro osoby nedoslýchavé v Deštné v Orlických horách. Pobytu se 
zúčastnilo celkem 16 klientů. Rekondiční pobyt byl zaměřen na potřeby osob 
nedoslýchavých – denně se konal kurz odezírání a odborné přednášky 
(témata: Sociálně právní minimum, Jak předcházet civilizačních chorobám, 
Neverbální komunikace). Účastníci mohli dále pro posílení své kondice využít 
masáže či plavání v krytém bazénu a podnikat procházky po okolí, v podvečer 
se hrály společenské hry. 

* Pobyt pro osoby neslyšící v Černé v Pošumaví. Společného pobytu se 
zúčastnilo 13 osob. Cílem bylo umožnit účastníkům prožit volný čas 
návštěvou různých místa, kdy se jim dostanou plnohodnotné informace, 
které jim zprostředkuje tlumočník znakového jazyka např. v soukromé sklárně 
či při prohlídce přehradní nádrže Lipno atp. V rámci poznávání okolí 
nechyběly výlety po krásách Šumavy. Nechyběla relaxace či vzdělávání 
formou společenských her. 

 

                   
                 RP pro nedoslýchavé                RP pro neslyšící 



HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  
ZA ROK 2011 

 
Hradecký spolek neslyšících má registrované tři sociální služby, které 

byly i v roce 2011 poskytovány ve stanoveném rozsahu a podle vnitřních 
pravidel. 

  Hradecký spolek průběžně hodnotí poskytované služby. Dle zjištěných 
údajů lze shrnout, že 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 pracovnic atd.  
 Celkem využilo našich služeb 132 klientů (některé osoby využívají 
současně více služeb) – dle kontroly karet a individuálních záznamů všichni 
spadají do cílové skupiny Centra a jejich požadavky jsme v rámci našich 
kompetencí dokázali řešit. Lze shrnout, že poskytováním služeb jsme naplnili 
stanovené kritérium úspěšnosti, tj. více jak 90 % klientů je se službami 
spokojeno a jejich poskytováním jsme uspokojili požadavky klientů. 
 Za rok 2011 máme celkem 64 nových klientů, což svědčí o zájmu osob se 
sluchovým postižením o naše služby i o kvalitě jejich poskytování. Smlouvu 
neukončil žádný z klientů (kromě účastníků rekondičních pobytů, v jejichž 
případě se uzavírá smlouva na dobu určitou, tj. pouze na dobu trvání pobytu). 
  Uvedená čísla jsou pro nás velmi pozitivní. Lze tedy konstatovat, že námi 
poskytované služby byly v roce 2011 úspěšné. Centrum dodržuje stanovená 
vnitřní pravidla, do své činnosti zapojuje stážisty (nejvíce z Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové) a využívá supervizi jako možnost 
zkvalitnění služeb a rozvoje pracovníků.  
      Ze zjištěných výsledků hodnocení nám vyplývají následující zásadní cíle 
pro rok 2012: zajistit takové finanční prostředky, aby bylo možné poskytovat 
služby minimálně na stejné úrovni a ve stejném rozsahu jako nyní a 
optimalizovat své služby dle Standardů kvality sociálních služeb. 

 
 

 
 
 
 
 

FINANČNÍ ROZVAHA ZA ROK 2011 

Náklady   Výnosy   
Mzdové náklady 351 950,- Dotace MPSV 610 000,- 

Nájemné  169 593,- Dotace MHK 180 000,- 

Poplatky BÚ 3 008,- Dotace KÚ 175 000,- 

Akce  1 594,- OSSAN   6 487,- 

Tv poplatek 1 215,- Členské příspěvky  14 045,- 

Vybavení klubovny 1 112,- Členské příspěvky KO 515,- 

Televize  9 889,- Úrok  358,19 

MÚ vrácení 34 812,- Rekondiční pobyt  60 380,- 

Počítač  12 966,- Prodej baterií  12 230,- 

Poštovné  2 422,- Nájem  26 345,- 

Kancelářské potřeby 26 035,- Vstupné  18 570,- 

Telecom 16 479,91 Úřad práce  31 541,- 

Letáky 5 580,- Občerstvení  5 174,- 

Cestovné  5 426,- Tombola  4 000,- 

Tombola  809,- SNN 3 000,- 

Tlumočnické služby 12 145,- Vrácení supervize 1 125,- 

Hygienické potřeby 463,- Vrácení kurz  950,- 

Kopírování  171,- Akumulátory  700,- 

Zdravotní pojištění 54 363,- Kopírování  186,- 

Sociální pojištění  126 828,- Různé  1 088,- 

Zákonné pojištění 1 724,-   

Daň  36 168,-   

Cesorg 34 228,-   

Vodafone  12 688,-   

Kurzy  7 110,-   

Rekondiční pobyt 112 742,-   

Pojištění majetku 6 234,-   

Hudba  6 000,-   

Supervize  6 000,-   

Sál  8 000,-   

Instalace PC 25 154,-   

DKP 18 328,-   

Hadičky, baterie 12 228,-   

Různé  5 509,-   

Dary 1 914,-   

Tisk  151,-   

E-stránky 504,-   

 



V ROCE 2011 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPOŘILI: 
 
 
 

 

                                                                   

Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

 

 

Statutární město Hradec Králové 

 

Za podporu moc děkujeme! 

 

Projekt: Půjčovna pomůcek pro osoby se sluchovým 
postižením 

Půjčovna vznikla v rámci projektu SNN v ČR „Vybavení půjčoven 

pomůckami pro osoby se sluchovým postižením“, který je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.   

 

 

 

 

 
Adresa: 
SNN v ČR - HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
a Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby 
Milady Horákové 504 
500 06 Hradec Králové 6 
 

Kontakty: 
Telefon/fax: 495 533 138 
Mobil: 773 592 326, 773 595 327, 773 595 328 
E-mail:  hsn.hk@seznam.cz 
Web: www.hsnhk.estranky.cz 
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