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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 

ORBI PONTES o.s. 
 

VZNIK SDRUŽENÍ A PROJEKTU TKOSP 

Občanské sdružení ORBI PONTES vzniklo, aby pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů 
podpořilo správný přístup a toleranci k osobám se zdravotním postižením a osobám jiným 
způsobem znevýhodněných, pomáhalo šířit informace v rámci české společnosti o „různých 
světech“ a tím napomáhalo zvyšování vzájemného porozumění jednotlivých skupin 
společnosti.   

Prvním a stěžejním projektem roku 2012 se stal Týden komunikace osob se sluchovým 
postižením (TKOSP) zacílený na vzájemnou integraci světa slyšících osob a osob se 
sluchovým postižením, vzájemnou informovanost a porozumění. 
 
Vše začalo v březnu 2012, kdy se budoucí členky sdružení setkaly na odborné konferenci  
s výkonným ředitelem novozélandské organizace pro neslyšící, který hovořil o podpoře 
neslyšící komunity na Novém Zélandu projektem nazvaným „Týden novozélandského 
znakového jazyka“. Tento projekt byl základní myšlenkou pro zorganizování Týdne, v ČR  
s přívlastkem "komunikace osob se sluchovým postižením", neboť problematika světa ticha 
se netýká pouze osob narozených jako neslyšící, které používají znakový jazyk, ale ve velké 
míře také osob, které se narodily se sluchovou vadou (nedoslýchaví) nebo o sluch přišly 
během života (ohluchlí). 
 
Po poradách s lidmi, kteří pracují s osobami se sluchovým postižením, kdy byly 
shromažďovány informace a reakce na budoucí projekt, bylo založeno občanské sdružení a 
započaly přípravy Týdne komunikace. Byly vyzvány organizace, školy, univerzity, soukromé 
společnosti, nadace, státní instituce i jednotlivci ke spolupráci. Byly oslovováni sponzoři, 
mediální partneři, vytvářely se webové stránky. 
 

HLAVNÍ MYŠLENKY PROJEKTU TKOSP A JEHO PRŮBĚH V r. 2012 
 
Projekt spojuje státní i nestátní organizace, instituce pracující s a pro osoby se sluchovým 
postižením. Organizace se zapojují dobrovolně a zdarma do projektu zorganizováním vlastní 
akce, která je přístupná široké veřejnosti. ORBI PONTES shromažďuje všechny akce  
vč. vlastních v celorepublikovém programu a zajišťuje jeho propagaci. Cílem projektu je, aby 
Českou republikou proběhla kulturně vzdělávací vlna, jejímž posláním je: 
 

• u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o simultánním přepise, o českém znakovém 
jazyce a dalších typech komunikace osob se sluchovým postižením, o existenci 
menšiny, její kultury, představení způsobu komunikace s neslyšícími a sluchově 
postiženými v každodenním životě, 
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• u neslyšících a sluchově postižených osob rozšířit povědomí o jejich právech a zvýšení 
hrdosti na vlastní komunikační prostředky a kulturu, zvýšit důvěru v komunikaci se 
slyšícími a otevření se možnostem, které slyšící společnost nabízí, 

 

• zviditelnit práci a úsilí všech organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně 
pomáhají osobám se sluchovým postižením a pracují na zlepšení podmínek v jejich 
každodenním životě. Nastavit užší spolupráci a vzájemnou podporu. 

 
Zářijový Týden komunikace (22. – 30.9. 2012) byl prvním ročníkem, kdy se mohli lidé  
v 6 krajských městech účastnit divadelních představení, kurzů znakového jazyka, přednášek, 
sportovních a dalších akcí. Termín TKOSP byl zvolen tak, aby zahrnoval Mezinárodní den 
neslyšících, který se pravidelně slaví předposlední zářijovou neděli. Do projektu se zapojilo 
na 40 partnerů. 
 
V říjnu po skončení projektu byli partneři, kteří se podíleli na vytvoření celorepublikového 
programu, požádáni o vyplnění formuláře, zodpovězení otázek a vyjádření názorů 
k organizaci, vlastním výsledkům a celkově k projektu samému. Na základě partnerských 
ohlasů, které jsme získali a získávali již při samotné přípravě projektu, jsme věděli, že projekt 
budeme každoročně opakovat. Na konci roku jsme již některé ze stávajících partnerů a 
několik nových partnerů požádali o spolupráci v roce 2013. Druhý ročník Týdne komunikace 
osob se sluchovým postižením se uskuteční od 21. do 29.9.2013.  
 
Jedinečnost projektu tkví ve spolupráci organizací v rámci celé ČR, spojení se v čase  
a programu, vytvoření silné a jednotné vlny v rámci světa sluchově postižených osob. Jedná 
se o celorepublikovou osvětu zaměřenou na každého občana v každém věku. 
 
Poslání tohoto projektu je: 

1. Zvyšování informovanosti celé společnosti o světě menšiny i většiny a možností, které 
si vzájemně nabízejí. Projektem je společnost vzdělávána a zároveň vedena k větší 
toleranci a otevřenosti vůči jednotlivcům i skupinám. 

 
2. Zapojením mateřských škol, škol a univerzit se projekt snaží vychovávat budoucí 

generace k respektování, přijetí a ocenění odlišností, které ve společnosti existují. 
Projekt se snaží o podporu vzájemné integrace obou, menšiny a většiny, skrz 
navazování spolupráce škol a mateřských škol běžných a speciálních.  

 
3. Propojením jednotlivých organizací a jednotlivců v oblasti sluchového postižení 

dochází k vytvoření jednotného a silného postoje a podpory skupiny osob  
se sluchovým postižením. 

 
4. Zvýšení prevence - lidé slyšící si uvědomí rizika dnešní doby a budou „své uši“ více 

chránit a také si budou svých „zdravých uší“ více vážit.  
 

5. Zlepšení informovanosti rodičů o možnosti vyšetření sluchu jejich narozených dětí, 
což napomůže dětem s postižením sluchu i jejich rodičům rychleji reagovat na danou 
situaci. 

 



 

ORBI PONTES o.s., Brichtova 819, 152 00  Praha 5; IČ : 22611100; www.orbipontes.cz 
3/17

6. Navázání spolupráce s jednotlivými partnery a vytváření nových společných projektů.  
 
Těžiště projektu je v organizačním týmu jeho otevřeném přístupu a komunikaci jak 
vzájemném tak i směrem ke všem partnerům a externím spolupracovníkům, kteří pracovali 
jako dobrovolníci nebo jako profesionálové poskytující své služby. Otevřenost, komunikace, 
vůle a zaměření se na splnění daných cílů vedlo k úspěšnému prvnímu ročníku.  
 
Základní organizační tým tvořily 2 dobrovolnice, které se rozhodly v březnu 2012 projekt 
realizovat za jakýchkoli podmínek. Obě se podílejí nebo mezi sebe mají rozdělené: 
vyhledávání a získávání partnerů, sponzorů, médií, aktualizaci webových stránek  
a facebooku, vyhledávání míst konání, dodavatelů potřebných služeb (tlumočníci, 
přepisovatelé, přednášející), tvorbu programu, celkovou organizaci vlastních akcí,  PR  
a marketing. 
 
Další dobrovolníci TKOSP 2012: 
- dvě spolupracovnice vyhledávající možné sponzory a partnery  
- spolupracovnice v zahraničí (překlad  programu TKOSP do angličtiny)  
- PR agentura, která nám vypomáhala s oslovením médií a rozesíláním pozvánky na tiskovou 
konferenci a následně tiskové zprávy 
- přednášející na našich vlastních akcích 
- osoby se sluchovým postižením - naši poradci i pomocníci v rámci příprav projektu (např. 
natočení video spotu). 
 

ZÁŠTITU NAD TKOSP 2012 PŘEVZALI 
 
Daniela Filipiová, senátorka Parlamentu České republiky a Hlavní město Praha  
 
 

 
 
 

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI TKOSP 
 

 
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s tradicí 185 let a nadále zůstává lídrem  
a inovátorem českého pojišťovacího trhu. Poskytuje individuální životní i neživotní pojištění  
a také pojištění pro malé, střední a velké společnosti v oblasti průmyslových  
a podnikatelských rizik. Přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců se na více 
než 3000 obchodních místech stará o maximální spokojenost klientů. Principem 
pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných, proto se Česká pojišťovna snaží  
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o to, aby pomoc druhým byla opět v české společnosti samozřejmostí. Také proto se aktivně 
zapojila do projektu, který má jasný cíl - propojit světy neslyšících a slyšících poskytla 
přednášejícího na téma Jak vybírat a komunikovat s finančním poradcem v rámci finanční 
gramotnosti. 
www.ceskapojistovna.cz 
 

 
Česká unie neslyšících je neziskovou organizací hájící zájmy a práva osob se sluchovým 
postižením, především neslyšících. Hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních 
služeb zabraňující sociálnímu vyloučení (sociálně aktivizační služby, tlumočení do/z českého 
znakového jazyka, poskytování simultánního přepisu mluveného slova), zajištění prostor  
pro činnost jednotlivých klubů či spolků ČUN, akreditovaná výuka českého znakového jazyka 
v rámci kurzů a samozřejmě i rozvoj kultury neslyšících. 
www.cun.cz 
 
Česká unie neslyšících Liberec - organizace je ojedinělá v celém Libereckém kraji a zabývá se 
především pomocí neslyšícím občanům v oblastech soukromého i společenského života. 
Pomoc spočívá především v komunikaci mezi vlastními členy a různými institucemi (úřady, 
lékaři atd.). Pro členy jsou pořádány různé přednášky, výlety a psychorehabilitační pobyty. 
Pro veřejnost to jsou již tradiční kurzy znakového jazyka. 
www.liberec.cun.cz 
 

 
Aldea, vzdělávací agentura, člen Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS, nabízí firmám  
i veřejnosti firemní jazykové kurzy dle konkrétních požadavků a cílů zákazníka (např. i pro 
zdravotně postižené studenty). Kurzy znakového jazyka akreditované u MŠMT ČR jsou 
určeny všem zájemcům o znakový jazyk, úředníkům, studentům zdravotnických a sociálních 
oborů a rodičům neslyšících dětí. V neposlední řadě agentura Aldea organizuje odborné 
kurzy prakticky zaměřené k aktuálním tématům a zajišťuje organizační servis konferencí, 
seminářů, kurzů a kompletní zajištění odborných akcí klienta. 
www.aldea.cz 
 

 
Asociace ASNEP byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty 
pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. V současné době 
má 14 členských organizací. Asnep jako jediná organizace v ČR vydává časopis pro sluchově 
postižené s názvem GONG. Asnep je druhým největším poskytovatelem tlumočnických 
služeb pro neslyšící v ČR. Jako jediná organizace se zabývá problematikou skrytých titulků  
pro neslyšící na profesionální úrovni a vede Klub šelestářů. Má významný podíl na tvorbě 
Zpráv v českém znakovém jazyce v ČT. Intenzivně řeší vyhlášky a zákony ovlivňující život osob 
se sluchovým postižením. 
www.asnep.cz 
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CESPO o.s. - Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem poskytuje sociální 
služby nejen ambulantního typu, pořádá také přednášky na různá témata i pro ostatní 
zájemce z veřejnosti. V terénní službě doprovází sluchově postižené na jejich žádost  
k různým jednáním, např. na úřady, k lékaři apod. Jsme vedeni v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb, informace o naší organizaci lze najít i v informačním kiosku sociálních 
služeb při magistrátu a na webu 
www.cespo.eu 
 

 
Divadlo loutek Ostrava je profesionální scénou pro děti a mládež severomoravského 
regionu. Bylo založeno pod názvem Krajské divadlo loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 1999 
na Masarykově náměstí. V září 1999 se ostravští loutkáři přestěhovali do nové divadelní 
budovy, která vyrostla v centru Ostravy, na okraji Černé louky. Budova získala v témže roce 
titul Dům roku. Divadlo loutek Ostrava hraje v pracovním týdnu denně dvě představení  
pro žáky mateřských a základních škol nebo pro studenty středních škol. Pondělní večerní 
představení jsou určená dospělým divákům. Divadlo hraje také každou neděli dopoledne 
i odpoledne pro děti a jejich dospělé. 
www.dlo-ostrava.cz 
 

 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Komplex profesionálních sociálních, 
poradenských, vzdělávacích a informačních služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. je neziskové občanské 
sdružení s celorepublikovou působností. Její vznik iniciovali rodiče dětí se sluchovým 
postižením již v roce 1990. V současné době nabízí Federace jako jediná organizace v ČR 
komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývajících potřeby dětí se 
sluchovým postižením a jejich rodin. Organizace se tak orientuje na problematiku dětského 
sluchu v celospolečenském měřítku.  
www.frpsp.cz 
 

 
Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, obor Čeština v komunikaci neslyšících je v českých  
a v evropských podmínkách naprosto unikátní interdisciplinární obor, jehož oporou je 
lingvistika a z ní vyplývající (multi)lingvistický a (multi)kulturní pohled na hluchotu. Historie 
oboru začíná v roce 1996, kdy z iniciativy prof. Aleny Macurové vzniká tzv. mezioborový 
doplněk pro jednooborové studenty českého jazyka a literatury. O dva roky později již 
funguje plnohodnotný obor s bakalářským a magisterským studiem. Jeho koncepce je 
postavena na spolupráci neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů a učitelů. Nedílnou 
součástí pracovního týmu jsou tlumočníci mezi českým znakovým jazykem a češtinou; 
neslyšící a nedoslýchaví studenti mají mj. k dispozici zapisovatele, asistenty/vysvětlovatele  
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a na požádání také simultánní přepis. Obor dosud vychoval přes 80 absolventů, kteří působí 
jako tlumočníci, pedagogové, výzkumníci českého znakového jazyka, servisní pracovníci  
v organizacích neslyšících a nedoslýchavých občanů apod. 
http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/ 
 

 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27 
Škola v Ječné je komplexem škol pro sluchově postižené. Se žáky pracujeme auditivně orální 
metodou, na děti mluvíme a mluvenou řeč od nich vyžadujeme. Stupeň sluchové vady není 
při přijímání dětí hlavním kriteriem. Přijímáme i žáky se sluchovou poruchou, u nichž je 
předpoklad rozvoje mluvené řeči a tímto způsobem komunikace jsou schopné se vzdělávat 
podle našeho ŠVP, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu Základní škola. V poslední 
době pracujeme i s dětmi, které mají těžké poruchy komunikace kombinované s vývojovými 
poruchami učení. Filozofií školy je umožnit žákům se sluchovou vadou a žákům s dalšími 
poruchami, kteří mají předpoklady pro rozvoj orálního komunikačního systému, a jejichž 
rodiny si to přejí, kompenzovat důsledky poruch a vad. Naší snahou je, aby žáci v průběhu 
vzdělávání získali dostatek znalostí a sebedůvěry, a aby se uplatnili jak na dalších stupních 
vzdělávání, tak v co nejširším spektru praktických profesí. 
www.jecna27.cz 
 

 
Holmes Place je mezinárodní společností, která provozuje jen v rámci Evropy více než 85 
health klubů a má přes 300, 000 členů. Přichází s komplexním pojetím fitness a širokou 
škálou relaxačních programů. V našich moderně a stylově zařízených klubech najdete vždy  
to nejlepší vybavení a profesionální služby. Naší snahou je propagovat fitness jako životní styl 
a umožnit našim členům dosahovat svých vytyčených cílů v příjemném a inspirujícím 
prostředí. 
www.holmesplace.cz 
 

 
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s. 
www.inpsv.com 
 

 
Jablíčko dětem, o. s. je nezisková organizace, kterou založili a vedou sami neslyšící  
a edoslýchaví nadšení lidé! Posláním sdružení je podat pomocnou ruku rodičům a dětem, 
kteří jsou neslyšící. Zaměřujeme se hlavně na pořádání akce pro neslyšící rodiče s neslyšícími 
či slyšícími dětmi. Člověk, který neslyší, se cítí obvykle být "cizincem ve vlastní zemi". Proto 
se naše občanské sdružení snaží prolomit bariéry v komunikaci a vytvořit zázemí, kde rodiny 
mohou komunikovat ve svém mateřském jazyce - znakovém jazyce. 
www.jablickodetem.cz 
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JAMU – Výchovná dramatika neslyšících se zaměřením na pohybové výchovné disciplíny 
(VDN). Všichni studující během tří let absolvují předměty, které rozvíjí jejich pohybové 
schopnosti a rozšiřují pohybové dovednosti. Jedná se o tyto předměty: Základní pohybová 
průprava. Akrobacie. Klasický a moderní tanec. Step. Práce s náčiním. Žonglování. Základní 
složkou studijního plánu je předmět Pohybové divadlo. V něm se studující seznámí  
s pantomimou, snaží se proniknout do tajů divadelní tvorby, která využívá prvků totální 
komunikace. Důraz je kladen na individuální pohybovou a výtvarnou kreativitu. Doplňující 
předměty jsou Kurz práce s maskou a loutkou. Výtvarné techniky. Kurz líčení. Od roku 2007 
mají absolventi oboru VDN – bakaláři- možnost pokračovat ve studiu v navazujícím 
dvouletém magisterském studiu, formou kombinovaného (dálkového), nebo prezenčního 
(denního) studia. Přednášky a výuka praktických disciplín jsou simultánně tlumočeny  
do znakového jazyka. 
www.jamu.cz 
 

 
Neslyšící s nadějí, o. s., (původní název Neslyšící bez naděje, o. s.) byla založena v roce 2007 
a je jednou z humanitárních organizací v ČR. Hlavním cílem je organizovat rozvojové 
spolupráce zejména sluchově postižených v rozvojových i rozvinutých zemích, lobbing  
a projekty, které se zaměřují na problematiku neslyšících v oblasti školství, sociální  
a zdravotnictví, výměna informací mezi asociacemi neslyšících, šíření informací o rozvojové 
spolupráci a pořádání seminářů a konferencí. Světová federace neslyšících (WFD) uvedla, že 
má 131 členských států, z toho asi 70 % ze zemí, kde by bez pomoci jinak mohlo dojít  
k ohrožení zdravotně postižených, jejich izolování, diskriminaci a nemožnosti se vzdělávat. 
Proto hlavním úkolem je: odstranit bariéry v možnosti vzdělávání a zamezit diskriminaci 
podpora prosazování lidských a jazykových práv neslyšících podpora vzdělávání, uznání 
znakového jazyka, bilaterální spolupráce, transformační spolupráce: prosazovat lidská práva 
týkající se neslyšících, výměna informací v oblasti zdravotnictví a sociální pořádání 
workshopů, přednášek podpora tlumočnické služby pro neslyšící stáže v rozvojových zemích, 
vzdělávání a osvěta. 
www.neslysicisnadeji.org 
 

 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání 
budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, 
základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. 
Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy. Ambicí učitelů 
i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů  
v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta 
zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších 
fakultách Univerzity Palackého. 
www.uss.upol.cz 
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Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (PEVNOST), akreditovaná organizace 
MŠMT ČR, vznikla v roce 2000 s cílem šířit mezi slyšící veřejností osvětu o jazykové a kulturní 
menšině českých a moravských Neslyšících. Od svého vzniku dodnes je Pevnost programově  
i organizačně řízena samotnými neslyšícími. Stanovené cíle se jí daří naplňovat zejména skrze 
nejrůznější kurzy českého znakového jazyka, kterou jsou vedeny profesionálními neslyšícími 
lektory, jenž jsou pro studenty tím nejlepším jazykovým vzorem. 
www.pevnost.com 
 

 
SPÁLENÝ SUŠENKY – jsou brněnská dívčí bubenická kapela, která se zaměřuje zejména 
na interpretaci tradičních tanečních západoafrických rytmů a písní. Spálený sušenky se 
kromě koncertování na různých akcích věnují také přípravě a realizaci workshopů, 
zaměřených na rytmus. Kapela dále realizuje již druhý sociálně inkluzivní projekt pro slyšící, 
neslyšící, nedoslýchavé a zájemce s hluchoslepotou, podpořený programem Evropské unie 
Mládež v akci. V rámci projekt ů jde zejména o bourání komunikačních bariér s využitím 
rytmu. 
www.spalenysusenky.cz 
 

 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové pro děti a žáky  
se sluchovým postižením zajišťuje bilingvní výchovné a vzdělávací prostředí, tzn že u těchto 
dětí jsou při výchově a vzdělávání zpočátku využívány dva jazyky – český znakový jazyk  
a český jazyk ve své psané a mluvené formě (od 4. ročníku ZŠ se navíc učí ještě třetí jazyk – 
angličtinu). Jen tímto způsobem děti a žáci i s těžkým stupněm sluchového postižení mohou 
získat plnohodnotné vzdělání jaké získávají jejich slyšící vrstevníci. Tento systém zajišťují 
slyšící a neslyšící kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří jsou nositeli kultury a jazykových 
vzorů. 
www.neslhk.com 
 

 
Studio dramatické výchovy LABYRINT je jedním z pracovišť Střediska volného času LUŽÁNKY 
působícím v Brně Bohunicích. Funguje jako Studio dramatické výchovy, které je svou činností 
zaměřeno na různé druhy umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ročně se ve třech desítkách 
kroužků vystřídá kolem 300 účastníků převážně dětí a mládeže, ale i dospělých. Příležitostně 
LABYRINT pořádá také různé kulturně společenské akce: tvořivé dílny, divadelní představení 
a přehlídky, cestovatelské besedy, koncerty, filmové projekce atd. 
www.labyrint.luzanky.cz 
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Studio Motýlek bylo založeno v roce 2002 a za 10 let trvání si vydobylo místo na špičce  
v oboru plavání malých dětí. Inovativní přístup, orientace na potřeby dětí, spojené s vysokou 
profesionalitou, oceňují nejen děti a rodiče, ale i řada pediatrů a fyzioterapeutů. Od svého 
založení je aktivním členem Aliance dětského plavání. Studio Motýlek vychází vstříc všem 
svým zákazníkům, a proto do jeho nabídky patří i kurzy pro neslyšící nebo děti se speciálními 
potřebami. 
www.studio-motylek.cz 
 

 
Techno Deaf 
www.facebook.com/pages/Techno-Deaf-Records 
 

 
Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem  
na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což  
z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí 
nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Je provozovatelem 
univerzální služby. Nad rámec této služby nabízí zákazníkům se specifickými potřebami i další 
slevy na mobilní či fixní služby. V nabídce má také speciální zařízení – mobilní i fixní – pro 
zákazníky s různým druhem zdravotního znevýhodnění či pro seniory. Provozuje linku Hovor 
pro neslyšící, což je asistenční služba pro zákazníky se sluchovým postižením. Ta je jim  
k dispozici 24 hodin denně zdarma. Zaměstnanci společnosti Telefónica procházejí speciálně 
sestaveným školením na komunikace se zákazníky se specifickými potřebami.  
www.o2myslimena.cz  
 

 
Tichá kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti  
a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se neslyšící 
mohou s úspěchem uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí 
podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky. 
www.tichakavarna.cz 
 

  
TJ Radlice Tělovýchova v Radlicích má dlouholetou a slavnou tradici. Jako sokolská jednota 
byla založena již na konci devatenáctého století - v roce 1892. V současné době je radlická 
tělovýchovná jednota, po téměř stodesetileté nepřetržité a obětavé službě radlické 
veřejnosti, konsolidovaným zařízením s odborem základní a rekreační výchovy (Sport pro 
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všechny) a sedmi sportovními oddíly - kopanou, házenou, kuželkami, nohejbalem, košíkovou, 
tenisem a florbalem. 
www.tjradlice.sweb.cz 
 

 
Unie neslyšících Brno, o.s. je poskytovatel moderních služeb v oblasti: tlumočnických služeb, 
kompenzačních a komunikačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé, vzdělávacích  
a volnočasových aktivit (kurzy znakového jazyka, ECDL pro neslyšící), PC poradna, kurzy 
znakového jazyka na CD a aplikace do mobilního telefonu Patron a zakladatel telefonní 
operátorské služby pro neslyšící O2 Telefonica Usilujeme o navrácení majetku brněnských 
neslyšících (bývalé Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu v Brně z.r. 1925) 
nyní v držení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Praze 
www.neslysici.net - informační stránky Unie neslyšících Brno,o.s. 
www.tkcn.cz - telekomunikační centrum pro neslyšící 
www.pomuckyproneslysici.cz - kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a 
nedoslýchavé 
www.neslysici.info - bleskové zprávy pro neslyšící 
www.kurzznakovereci.cz - nabídka kurzů znakového jazyka na CD ROMu a přihláška do kurzů 
znakového jazyk 
 

 
Zoologická zahrada hl. města Prahy je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v ČR s roční 
návštěvností přes 1 milion návštěvníků. Obývá ji přes 4000 zvířat více jak 650 druhů. 
Významně se podílí na ochraně ohrožených druhů. Zoo Praha se dlouhodobě věnuje 
spolupráci s hendikepovanými a znevýhodněnými skupinami. V roce 2012 uspořádala  
např. akci Noc snů určenou rodinám dětí dlouhodobě nemocných či s postižením. Areál také 
navštívila kavárna Potmě nadačního fondu Světluška. Zoo Praha se nyní připojila k akci Týden 
komunikace osob se sluchovým postižením, během které zoo navštíví žáci speciálních škol 
pro děti se sluchovým postižením a bude pro ně připravena prohlídka. 
www.zoopraha.cz 
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FINANČNÍ ČÁST 
 

SPONZORSKÉ DARY 
 

 
Československá obchodní banka a.s. – Era poskytla finanční dar ve výši 30.000,- Kč. Tyto 
finanční prostředky byly použity na náklady spojené s tvorbou webových stránek, překlady 
do angličtiny, kopírování a kancelářské potřeby, pokrytí nákladů na telefon organizátorek. 
 

 
Nadace Charty 77, konto Bariery  
Konto Bariéry Nadace Charty 77 poskytlo dar ve výši 9.925,- Kč a uhradilo jím služby 
tlumočníků do znakového jazyka a přepisovatelů mluveného textu. Vzhledem k tomu,  
že občanské sdružení ORBI PONTES bylo na začátku své existence, rozhodla se Nadace Charty 
77 dar udělit skrze partnera Českou unii neslyšících, která byla dodavatelem služeb 
simultánního přepisu. Z tohoto důvodu není tento finanční dar zaznamenán v účetnictví 
občanské sdružení ORBI PONTES. 
 

DARY NEFINANČNÍ POVAHY 
 
 

1. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 

 
Český rozhlas Rádio Česko  
 

 
GONG, Čtvrtletník sluchově postižených  
 

 
Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami  
 

 
Televizní stanice Metropol TV,  
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Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve vztahu 
k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.  
 

  
Časopis i web MŮŽEŠ vydávaný Nadací Charty 77 přináší handicapovaným lidem informace  
a pomoc v oblasti zdravotní, právní a ekonomické.  
 

 
Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí 
neziskový sektor v ČR a podporují filantropii.  
 

 
Pražská informační služba (PIS), kulturně-informační a vzdělávací zařízení podporující 
cestovního ruchu v Praze.  
 

  
Odborný časopis Sociální služby je určen všem, kteří pracují v sociálních službách nebo  
se o tuto oblast zajímají.  
 

 
Sociální práce/Sociálna práca je jediný odborný časopis zaměřený na sociální práci v ČR  
a na Slovensku.  

 
Wolters Kluwer je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních 
produktů a služeb. Časopis Řízení školy je určen především ředitelům, ale také všem 
vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. 
 

 
Česká pracující máma - web pro všechny pracující ženy. 
 

2. OSTATNÍ PARTNEŘI 
 

 
3M Česko, spol. s r.o. poskytlo špunty do uší k simulaci „hluchoty“ na tiskové konferenci  
a akcích organizovaných ORBI PONTES. 
 

 
Business and Professional Women, rozeslalo pozvánky na TKOSP mezi své členy 
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C.Q.M., rozeslalo pozvánky na TKOSP mezi své klienty 
 

 
Czech Marketing Group s.r.o. - Projekt České a kvalitní, pomohli s PR a marketingem. 
 

 
FOTO Ivan Navrátilík, poskytl své fotografické služby na akcích organizovaných ORBI PONTES  
 

 
Holmes Place poskytlo své prostory a osobní trenéry pro sportovní odpoledne pořádané  
pro sluchově postižené osoby občanským sdružením ORBI PONTES. 
 

 
Hotel Luník Praha uveřejnil podporu a informace o konání TKOSP na vlastních webových 
stránkách. 
 

 
HUB Praha poskytl slevu na pronájem prostor pro akce pořádané ORBI PONTES (Finanční 
gramotnost, prezentace O2 služeb, přednáška Historie znakového jazyka). 
 

 
Poskytla časopisy Sluníčko, které byly rozdány na akcích pořádaných ORBI PONTES  
a v MŠ Tréglova. 
 

 
Panter spol. s r.o., uveřejnilo podporu a informace o konání TKOSP na vlastních webových 
stránkách.  
 

 
Zoologická zahrada hl. města Prahy poskytla slevu na prohlídky pro děti ze speciálních škol 
Ječná a Radlická zorganizované ORBI PONTES. 
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DALŠÍ PROJEKTY O.S. 

 
se snaží nabídnout osobám se sluchovým postižením poznání, která jim jsou často odepřena 
z důvodu, že na akcích podobného typu není tlumočník, přepisovatel nebo osoba 
„průvodce“, která by jim s dorozuměním pomohla. 
 
SPIRAL JÓGA A RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
27.11. se rozběhly pravidelné hodiny jógy a relaxačního cvičení s cvičitelkou Evou Kovářovou. 
Eva se v rámci 1. ročníku TKOSP účastnila organizace ukázkové hodiny cvičení a na základě 
této zkušenosti se rozhodla vést pravidelná cvičení pro osoby se sluchovým postižením.  
 
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU NEJEN PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM 
Připravován ve spolupráci se studentkou znakového jazyka.  
 
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY 
 
PORTUGALSKO, duben 2013 
 
ORBI PONTES je partnerem projektu "Be active, be inclusive" portugalské organizace 
DESINCOOP - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural CRL. Projektu se účastní 6 
evropských zemí, které vysílají své pětičlenné týmy mladých lidí ve věku od 18 do 25 let do 
portugalského města Guimaraes. V projektu se setkají lidé s různým handicapem a 
společnými silami a za pomocí sportovních aktivit budou bořit komunikační a jiné mezilidské 
bariéry. Český tým tvoří 4 osoby se sluchovým postižením a slyšící vedoucí. 
 
POLSKO, červen 2013 
 
Na konci roku 2012 proběhla jednání mezi o.s. polskou nadací ECHO - Polska Fundacja 
Pomocy Dzieciom Niedoslyszacym na účasti v mezinárodním projektu mládeže se sluchovým 
postižením. 40 mladých neslyšících z různých zemí Evropy by se mělo potkat při plachtění na 
Mazurských jezerech. Projekt čeká na své schválení.  
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORBI PONTES V R. 2012 
 
PŘÍJMY 2012   VÝDAJE A NÁKLADY 2012  

Příjmy sdružení   Náklady sdružení  

Členské příspěvky zakladatelek 15 000,00    Výdaje na zajištění projektu 35 652,00   

Dar ČSOB a.s. - Era 30 000,00    Režijní náklady 4 816,00   

Bankovní úroky 3,00    CELKEM 40 468,00   
CELKEM 45 003,00      

     

   Rozpis režijních nákladů  

   Spotřební materiál 1 183,00   

   Náklady na reprezentaci 520,00   

   Poštovné 53,00   

   Účetní služby 2 420,00   

   Vzdělávání 640,00   

      CELKEM 4 816,00   

Zůstatek - převod do 2013 4 535,00      

 
Analytická výsledovka vyhotovená Ing. Rudolfem Vyvadilem je přílohou č. 1 této výroční 
zprávy.  
    

Hodnocení finanční situace: 

Posouzení hospodaření sdružení za uplynulé období roku 2012, pouze na základě výkazu 
zisku a ztrát, které skončilo ziskem ve výši 4 535,- Kč je velmi pozitivní. Ačkoli jsme si vědomi, 
že tento výsledek je založen hlavně na faktu, že k tomu přispěla velkou měrou dobrovolná 
činnost členů rady a externích spolupracovníků. 

Vzhledem k již odstartovaným přípravám druhého ročníku Týdne komunikace osob se 
sluchovým postižením a také účasti v dalších projektech si klademe za cíl získat finanční 
prostředky na pokrytí mezd a zajištění provozu sdružení. 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM A VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM, PORADCŮM 
A PODPOROVATELŮM 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku občanského sdružení, kteří podporují jeho 
činnost, projekty a myšlenky. Velmi si této podpory vážíme! 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A KONTAKTY 

 

Členové správní rady 

Škopková Renata, předsedkyně, ředitelka, skopkova@orbipontes.cz, +420 777 717 733 

Jindrová Monika, místopředsedkyně, jindrova@orbipontes.cz, +420  724 17 32 17 

Firlová Jana, členka rady, firlova@orbipontes.cz, +420 731 678 900 

 

Sídlo sdružení: Praha 5, Brichtova 819/9, PSČ 152 00 

IČ: 226 11 100 DIČ: CZ22611100 

E-mail: info@orbipontes.cz 

http://www.orbipontes.cz 

 

Bankovní spojení: 2000279098/2010 (Kč), Fio banka a.s. 

Účetnictví 2012: Ing. Rudolf Vyvadil 

______________________________________ 

Texty: ORBI PONTES o.s. 
V Praze dne 15.3.2013 
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Příloha č. 1 - Analytická výsledovka vyhotovená Ing. Rudolfem Vyvadilem 
 
 


