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Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 

Vysočina, o.p.s. za rok 2017. 

Centrum bylo založeno notářským zápisem 5. 11. 2013 a zapsáno v rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně 5. 11. 2013. Svou činnost 

rovněž zapsalo do živnostenského rejstříku u Magistrátu města Jihlavy dne 23. 2. 2015. 

Našim cílem je pokračovat v poskytování služeb osobám se sluchovým postižením 

a všem, kteří jsou s nimi v kontaktu. 

Jedna z hodnot našeho Centra je, že chceme odvážně čelit problémům, které se nám 

staví do cesty, a nevzdávat se. Jsem přesvědčena, že se nám naše vize v uplynulém období 

dařilo naplňovat. 

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům 

i sympatizantům za jejich nelehkou práci, kterou odváděli ve prospěch lepší kvality života 

neslyšících i nedoslýchavých osob a jejich rodin. Další moje velké poděkování míří všem 

našim donátorům za pomoc, ochotu a vstřícnost, za to, že se rozhodli finančně podpořit 

poskytované služby naší organizace. 

 

  Bc. Ivana Kohoutová 

ředitelka CNN kraje Vysočina, o.p.s. 
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1 Základní informace 

 

Název:   Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina, o. p. s. 

 

Sídlo:   Úprkova 4340/ 6, 586 01 Jihlava 

Identifikační číslo: 02285266 

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 

Datum zápisu:  5. listopadu 2013 

Spisová značka: O 639 vedená u Krajského soudu v Brně 

Tel.:   732 817 118 

E-mail :     cnn@cnn-vysocina.cz 

Web:   www.cnn-vysocina.cz    

 

Statutární orgán: Bc. Ivana Kohoutová  ředitel 

 

Správní rada: Jiřina Kocmanová  předseda 

Mgr. Šárka Prokopiusová člen 

Jaroslava Šoupalová  člen 

 

Dozorčí rada: Bc. Jitka Ranecká, DiS.  předseda 

Bc. Soňa Baueršímová, DiS.  člen 

Mgr. Naďa Grznarová  člen 

 

http://www.cnn-vysocina.cz/
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2 Cíle společnosti 

a) 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 osoby se 

sluchovým postižením a seniory.  

b) 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.  

c) 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. 

d) 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. 

e) 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.  

2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje své služby a aktivity 

 Neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osoby a osoby trpící ušním tinitem, 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 či vztahu.  
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2.2 Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování registrovaných terénních a 

ambulantních sociálních služeb dle platné právní úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, 

ve které se ocitli z důvodů sluchového postižení, chronického onemocnění nebo věku a 

terénní sociální práce v ohrožených rodinách se sluchově postiženými dětmi.  

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby.  

Jde zejména o sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů. 

1. Tlumočnické služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 56, služba 

prevence. 

2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 66, služba prevence. 

3. Sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70, služba 

prevence. 

 

Doplňkové aktivity, činnosti a služby - jedná se převážně o půjčovny kompenzačních 

pomůcek, přednášky, depistáže, organizování kurzů a další. 



7 

 

3 Místo poskytování služeb 

 

KRAJ VYSOČINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Struktura CNN kraje Vysočina, o. p. s. 

 5 odborných pracovišť: 
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4 Z činnosti CNN kraje Vysočina, o.p.s. 

4.1 Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby tvoří hlavní náplň naší činnosti. Dělíme je podle způsobu poskytování na 

terénní, případně ambulantní služby. Tlumočnické služby jsou poskytované osobám 

s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné 

komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby. 

Poskytujeme je v celém Kraji Vysočina ve všech velkých městech a to v Jihlavě, Třebíči, 

Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově. V těchto městech osoby se sluchovým 

postižením získají podporu našich proškolených tlumočnic. 

Zahrnují: 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené. 

 Artikulační tlumočení. 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 Pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Tlumočnické služby jsou určeny: 

 Osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační 

a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě. 

 Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně 

svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí. 

 Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí v rámci slyšícího prostředí. 

 Osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci 

s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi. 
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Zprostředkování komunikace – souhrn: 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 

(zprostředkování komunikace) 
KLIENTI KONTAKTY 

JIHLAVA 

 
253 1799 

HAVLÍČKŮV BROD 

 
343 1173 

TŘEBÍČ 

 
119 704 

PELHŘIMOV 

 
108 486 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 
412 1541 

CELKEM 

 
1235 5696 

 

Počet uživatelů (klientů), kterým byla uvedená sociální služby poskytnuta za sledované 

období: 

TLUMOČNIKCÉ SLUŽBY 

(zprostředkování komunikace) 

Děti a 

mládež do 

18 let 

Dospělí 

Celkem 
Muži Ženy 

JIHLAVA 

 
8 119 126 253 

HAVLÍČKŮV BROD 

 
0 188 155 343 

TŘEBÍČ 

 
0 52 76 119 

PELHŘIMOV 

 
0 76 32 108 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 
0 199 213 412 

CELKEM 

 
8 634 602 1235 
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4.2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením jsou realizovány za 

spolupráce Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, 

p.s. pro jejich členy, ale i další zájemce z řad neslyšících. 

Služba nabízí zejména příležitost k setkávání se, k získávání potřebných a zajímavých 

informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností. 

Služba reaguje na získané a ověřené poznatky z naší praxe s cílovou skupinou. Vidíme 

mezery v pěstování sociálních kontaktů osob se zdravotním postižením a seniorské populace. 

Máme zájem na vyplnění mezery v nabídce zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit 

a zamezení sociálnímu vyloučení. 

Z tohoto důvodu poskytujeme individuální poradenství klientům vycházejících z jejich 

aktuálních potřeb. Jde zejména o výuku silničních pravidel, vysvětlení odborných pojmů, 

ať už spojených se zaměstnáváním zdravotně postiženích, tak jejich uplatnění na trhu práce - 

k tomu využíváme besedy spojené s výkladem odborníků na dané téma.   

Aktivity, při kterých byl vždy přítomen tlumočník znakového jazyka: 

 Přednáška „Finanční poradenství“. 

 Přednáška  „První pomoc“. 

 Přednáška „Dopravní předpis“. 

 Prohlídka Jihlavského podzemí. 

 Přednáška „ První pomoc“. 

 Výlet do Brna spojený s prohlídkou hradu Špilberk a pivovaru Starobrno. 

 Pobyt v Jánských lázních – turistika. 

 „Skočte do našeho světa“ – kulturně sportovní akce  ve spolupráci se Sokolem Jihlava. 

 „Silvestrovský pochod“ v okolí Polné. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením – souhrn: 

Poradna 
Kontakty 

Intervence 
Muži Ženy Děti 

Jihlava 48 41 8 824 
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4.3 Sociální rehabilitace 

Cílem služby v roce 2017 bylo zlepšit postavení neslyšících na trhu práce, především podpořit 

nezaměstnané v hledání zaměstnání, nabídnout doplnění všech potřebných dovedností 

a pomoci s umístěním na volném trhu práce.  

 Pro neslyšící – pro potenciální i reálné zaměstnance. 

 Pro slyšící – pro potenciální i reálné zaměstnavatele. 

Zajištěním: 

- Profesního poradenství. 

- Sociálního a pracovně právního poradenství, vytvořením představy o práci, pracovní 

asistenci. 

- Individuálního přístupu k uživatelům. 

 Cílem bylo a je získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce 

a rozvinout specifické dovednosti potřebné pro nalezení a udržení vhodného 

pracovního místa. 

Sociální rehabilitace – souhrn: 

Poradna 
Kontakty: 

Intervence 
Muži Ženy Děti 

Jihlava 7 7 0 504 
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4.4 Doplňkové a fakultativní služby 

Náplní doplňkových služeb je poradenství týkající se kompenzačních pomůcek, příslušenství 

ke sluchadlům a půjčovna sluchadel a pomůcek na dobu nezbytně nutnou (jedná se o časově 

omezený úsek, např. doba čekání na vlastní pomůcku, nebo sluchadlo). 

Půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel zahrnuje: 

Sluchadla: 

Sluchadlo Senzo Diva SD-9 (2 ks.) 

Sluchadlo Real RE-19 (2 ks.) 

 Sluchadlo SIEMENS  L 12 (1 ks.) 

Pomůcky: 

Indukční smyčka Soundshuttle (2ks.) 

Zařízeni pro indukční poslech Interhelp 

FM systém SCOLA monaural + nabíječka (1 ks.) 

FM systém SCOLA binaural + nabíječka (1 ks.) 

 Indukční smyčka se zesilovačem LA 215 (1 ks.) 

Osobní komunikátor Crescendo 50 (2 ks.) (1 ks.) 

Signalizace zvonění telefonu a domovního zvonku CL2 (1 ks.) 

Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 2 (1 ks.) 

Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 1 (1 ks.) 

Kapesní vibrační budík Shake Awake SA3 (1 ks.) 

Digitální náramkové hodinky s vibrační signalizací (1 ks.) 

Telefon CL400 (1ks.) 

Telefon MIRAFONE (1 ks.) 

Signalizace bytového či domovního zvonku (1 ks.) 
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Ukázka kompenzačních pomůcek: 
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Náplní fakultativní činnosti je distribuce příslušenství ke sluchadlům a údržba sluchadel 

a kompenzačních pomůcek: 
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5 Vize společnosti 

 Být zdravě fungující společností, reagující na potřeby obyvatel Kraje Vysočina, 

především sluchově postižených osob a jejich rodin a přátel. 

 Být vyhledávána pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb. 

 Být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru. 

 Zvýšit finanční stabilitu CNN kraje Vysočina, o.p.s. zvládnutím způsobu 

vícezdrojového financování. 

 Zrovnoprávnit své postavení ve společnosti, tak jak je to běžné v zahraničních 

demokraciích. 

 Uplatňovat princip partnerství uvnitř společnosti i navenek na základě vzájemné 

prospěšnosti.  

 Nabízet sluchově postiženým možnost smysluplného uplatnění v běžné společnosti. 

 

 

 

 

V Jihlavě, dne: 20. 3. 2018 

 

 

Vypracovala:   Bc. Kohoutová Ivana 

    ředitelka CNN kraje Vysočina, o.p.s. 
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6 Finanční prostředky CNN kraje Vysočina, o.p.s. 2017 

VÝNOSY 

Zdroj Kč 

MPSV 2.813.000,-- 

Kraj Vysočina 492.000,-- 

Evropské projekty - IP IV. 747.002,09,-- 

Magistrát Jihlava 88.000,-- 

Obec Nové Město na Moravě, Světlá n./S., Chotěboř 67.000,-- 

Prodej služeb 44.678,82,-- 

Prodej kompenzačních pomůcek 135.281,94,-- 

ÚP 60.000,-- 

Dary 69.500,-- 

Úroky, ostatní 122,98,-- 

Celkem 4.516.585,83,-- 

 

NÁKLADY 

Účel Kč 

Tlumočnické služby 2.909.000,-- 

Aktivizační služby 454.000,-- 

Evropské projekty – IP IV. 777.002,09,-- 

Doplňkové služby (obce + pobočky … kancelář, 

služby, mzda) 
187.327,88,-- 

Doplňkové služby (kompenzační pomůcky nákup + 

mzdy) 
118.864,19,-- 

OPS spotřeba + služby  86.356,48,-- 

Ostatní (úroky, penále, občerstvení) 8.241,-- 

Celkem 4.540.791,64,-- 
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7 Naši činnost finančně podpořili 
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