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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
Základní údaje 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje  
Pobočný spolek s právní subjektivitou zapsané u MV ČR č.j. VSP/1-134/90-R 
IČO: 709 42 412 
Vznik: 6. 9. 2001 
Působnost:  ÚSTECKÝ KRAJ 
 
Sídlo a kontakty 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje  
(SNN v ČR-KO ÚL) 
K. H. Borovského 1853, 434 01 MOST  
Mobil: 774 539 830 (ředitelka) 
e-mail: koukmost@seznam.cz,  neslysiciteplice@seznam.cz, 
bankovní spojení: ERA Most 243 469 276 / 0300 
 
Volené orgány 
 
Předsednictvo SNN v ČR-KO ÚL, Výbor SNN v ČR-KO ÚL a Krajská revizní komise SNN v ČR-KO ÚL 
 
Předsednictvo SNN v ČR-KO ÚL 
 
 EVA VALENTOVÁ - předsedkyně  
 ŠTEFAN HOLOŠKA - místopředseda – ZON Most 
 LUDMILA PIROŠOVÁ – hospodářka – ZONed Ústí n. L. (zemřela V 5/2015) 
 JAKUB FLEK – člen předsednictva – ZON Most 
 DANUŠKA ČEPELÁKOVÁ – členka předsednictva - ZONed Most 

 
Členové výboru:  
 
 Zdeňka Fialová – ZON Louny 
 Blanka Scholzeová – ZON Teplice 
 Jiří Kučaba - ZON Ústí nad Labem 

 
Krajská revizní komise: 
 
 Magda Musilová - předseda revizní komise – ZONed Děčín 
 Marcel Valeš – člen revizní komise – ZON Most 
 Zuzana Helebrantová – člen revizní komise - ZONed Teplice 

 
Ředitelka SNN v ČR-KO ÚL 
 
 Věra Váchová, Dis  

 
 

mailto:koukmost@seznam.cz
mailto:neslysiciteplice@seznam.cz
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Statut organizace 
 
SNN v ČR-KO ÚL je zapsaný pobočný spolek s právní subjektivitou. 
SNN v ČR-KO ÚL je nezisková, nestátní organizace, která poskytuje služby a péči všem sluchově 
postiženým v ČR bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci, národnosti, 
rasy a pohlaví  
 
STRUKTURA ORGANIZACE 
 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE dle sluchového postižení: 
 
4 základní organizace neslyšících (ZON) 
 ZON MOST 
 ZON TEPLICE 
 ZON LOUNY 
 ZON ÚSTÍ NAD LABEM 

 
4 základní organizace nedoslýchavých (ZONED) 
 ZONED MOST 
 ZONED TEPLICE 
 ZONED DĚČÍN (nepracuje) 
 ZONED ÚSTÍ NAD LABEM (nepracuje) 

 
PRACOVIŠTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB dle zákona o sociálních službách č.108/2006 
 
4 pracoviště:  
Sociálně aktivizačních služeb pro zdravotně postižené (SAS) dle § 66 
 
 MOST 
 TEPLICE 
 LOUNY 
 ÚSTÍ NAD LABEM 

 
3 pracoviště:  
Sociálního poradenství dle § 37 (SP) 
 
 MOST 
 DĚČÍN 
 ÚSTÍ NAD LABEM 

 
4 pracoviště:  
Tlumočnických služeb (TS) dle § 56 
 
 LOUNY 
 MOST 
 TEPLICE 
 ÚSTÍ NAD LABEM 
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Aktivity 
 

 tlumočnické služby pro sluchově postižené  
 zdravotně sociální, sociálně právní a technické poradenství  
 centra sociálních služeb dle zákona o sociálních službách  
 rekondičně rehabilitační pobyty  
 dny otevřených dveří  
 vzdělávací činnost  
 aktivy, semináře, kurzy  
 publikační a propagační činnost  
 klubová a zájmová činnost  
 společenské a kulturní aktivity  
 sportovní aktivity 

 
Cíle 
 

 ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů sluchově postižených občanů ČR 
 odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím   
 sociálně právního, logopedického a technického poradenství a tlumočnických  

služeb pro sluchově postižené 
 informační a osvětové působení nejen na sluchově postižené členy a jejich příznivce,  
 ale i na širokou veřejnost zejména jejich seznamováním s problematikou sluchově 

postižených 
 zdravotně sociální programy 
 účast na legislativním procesu 
 ediční činnost 

 
 
O KRAJSKÉ ORGANIZACI 
 
Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Ústeckého kraje (KO SNN v ČR KO ÚK) 
je organizační jednotkou Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v ČR) Praha.  Je pobočným 
spolkem s právní subjektivitou. 
Sdružuje 8 základních organizací SNN v ČR a to 4 ZO neslyšících (ZON) a 4 ZO nedoslýchavých 
(ZONED). 
V Ústeckém kraji jsou registrovány 4 pracoviště sociálně aktivizačních služeb, 3 pracoviště 
odborného poradenství a 4 pracoviště tlumočnických služeb, kde poskytujeme služby všem 
sluchově postiženým, tedy i nečlenům, z celého regionu. 
Krajskou organizaci řídí krajský výbor, ve kterém jsou zastoupeny všechny ZO SNN v ČR Ústeckého 
kraje. Tento výbor si ze svého středu volí předsednictvo SNN v ČR KO ÚK.  
SNN v ČR KO ÚK má své sídlo ve Stacionáři SNN v Mostě, ul. K. H. Borovského 1853. 
Předsednictvo KV i krajský výbor se schází minimálně jednou za tři měsíce. 
Program předsednictva i krajského výboru je vždy pečlivě připraven a v souladu s jednacím řádem, 
zápisy z jednotlivých zasedání jsou přehledně uspořádány, přijatá usnesení pečlivě kontrolována a 
jejich plnění je velmi dobré. Všech zasedání, tedy zasedání jak KV, tak i PKV se účastní 
předsedkyně krajské revizní komise. 
Průběžně jsou i plněny úkoly dané Republikovým výborem Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR dle jejich požadavků. 
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Vlastní činnost krajské organizace v roce 2014 
 

I. 
Základní organizace 

 
Krajská organizace je pro základní organizace koordinačním, poradním a metodickým orgánem, 
proto považujeme spolupráci s jednotlivými základními organizacemi v kraji za velmi důležitou a 
potřebnou. 
Abychom se důkladně seznámili s činností jednotlivých základních organizací, členové krajského 
Předsednictva, Výboru a krajské revizní komise se zúčastňují členských schůzí a podle možností i 
dalších akcí. 
 
Z akcí, které připravily organizace, jsou například: 
 
 velmi dobře připravenou členskou schůzi má základní organizace nedoslýchavých Most, 

základní organizace neslyšících Louny, základní organizace neslyšících Most i Teplice  
 oslavy výročí založení základní organizace neslyšících Most, kde byla velmi pěkná účast i 

z ostatních základních organizací neslyšících 
 pěkně připravenou výstavku kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a ručních 

prací členů pořádaných v rámci Dne otevřených dveří základní organizace nedoslýchavých 
a neslyšících Most v rámci týdne sociálních služeb 

 sportovní a jiné akce základních organizací neslyšících a nedoslýchavých 
 předvádění kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené v základní organizaci  
 řadu přednášek, besed se sociální a zdravotní tématikou, 
 kurzy odezírání či znakového jazyka 
 psycho-rehabilitační ozdravné pobyty  
 poznávací výlety a víkendové pobyty v jednotlivých základních organizacích 

 

 

II. 
Krajská organizace – poskytovatel sociálních služeb 

 
Poskytované služby 

 
Tlumočnické služby – realizovány formou ambulantní i terénní. Jedná se o zprostředkování 
kontaktu s okolním prostředím. Jedná se o přímé tlumočení mluveného projevu nebo o překlad 
psaného českého jazyka do znakového jazyka a naopak.  
 
Služba v roce 2014 byla poskytnuta 

Pracoviště Počet klientů Pracoviště Počet klientů 

TS Louny 39 TS Most 135 

TS Teplice 165 TS Ústí nad Labem 49 

 
Odborné sociální poradenství – poradenské služby poskytují klientům potřebné informace o 
možnostech zmírnění jejich postižení a řešení jejich ztížené životní situace. Služby jsou 
poskytovány ambulantně i terénně.  



 6 

 
Služba v roce 2014 byla poskytnuta 

Pracoviště Počet klientů Pracoviště Počet klientů 

SP Děčín 191 SP Most 115 

  SP Ústí nad Labem 196 

 

 
 
Sociálně aktivizační služby – v rámci této služby jsou pořádány různé přednášky a kurzy pro osoby 
neslyšící a nedoslýchavé.  
 
Služba v roce 2014 byla poskytnuta 

Pracoviště Počet klientů Pracoviště Počet klientů 

SAS Louny 104 SAS Most 65 

SAS Teplice 82 SAS Ústí nad Labem 79 
 

 

Financování služeb 2014 
 
a) Dotační tituly a finanční příspěvky 
 
V roce 2014 jsme podali několik dotačních projektů na financování poskytovaných sociálních 
služeb, které byly použity pro práci našich pracovišť sociálních služeb v Ústeckém kraji. 
Rozpis obdržených finančních příspěvků dle níže uvedených tabulek: 
 
 

Dotace  MPSV 2014 S 0559/2014                                                                                         2,034.000 Kč 

Pracoviště TS Most TS Louny TS Teplice TS Ústí n. l. SP Děčín SP Most SP Ústí 

Kč 183.000 330.000 542.000 237.000 175.000 335.000 232.000 

 
 

Dotace Ústecký kraj 2014          13/SML 2258-SV/93                                                            170.000 Kč 

Pracoviště TS Most TS Louny TS Teplice TS Ústí n. l. SP Děčín SP Most SP Ústí 

Kč 183.000 330.000 542.000 237.000 175.000 335.000 232.000 
 

 

Města a obce 2014 – tlumočnické služby                                                                               115.100  Kč 

Pracoviště TS Most TS Louny TS Teplice TS Ústí n. l.    

SM Louny  30.000      

SM Most 37.100       
SM Ústí n. l.     30.000    

SM Žatec 18.000       
 

Města a obce 2014 – odborné sociální poradenství                                                               88.800 Kč 

Pracoviště SP Děčín SP Most SP Ústí     

SM Děčín 30.000       

SM Most  58.800      
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Města a obce 2014 – Sociálně aktivizační služby                                                                    38.000  Kč 

Pracoviště AS Louny AS Most AS Teplice AS Ústí n. l.    

SM Louny 20.000       
SM Ústí n. l.     10.000    

SM Žatec 8.000       
 

 

Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto                                                                                   2,445.900 Kč 
 

 

Vyúčtování projektů 
 

Kompletní vyúčtování projektů za rok 2014 bylo odevzdáno v termínu na MPSV prostřednictvím 
Krajského úřadu Ústí nad Labem. 
 
Veškeré dotace poskytnuté v rámci Komunitního plánování měst byly včas a správně vyúčtovány 
poskytovatelům dotace. 
 
 

b) Dary 
 
V roce 2014 jsme podali několik individuálních projektů na financování poskytovaných sociálních 
služeb, které byly použity pro práci našich pracovišť sociálních služeb v Ústeckém kraji. 
Jednalo se o příspěvek na dopravu našich klientů na týdenní ozdravný pobyt – ZONed Most a 
pořádání kurzů znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé – TS Most (přednášející soudní 
tlumočnice paní Eva Žáčková). 
Rozpis obdržených finančních příspěvků dle níže uvedené tabulky:                                 
 

 

Města a obce 2014 – Dary                                                                                                         20.000  Kč 

Pracoviště SP Most TS Most      

SM Most 10.000 10.000      

 
K 
Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto 20.000 Kč 

č 
 
Vyúčtování darů 
 
Veškeré dary poskytnuté v rámci Komunitního plánování měst byly včas a správně vyúčtovány 
poskytovatelům dotace. 
 
c) Ostatní zdroje financování 
 
Dalšími zdroji financování byly vlastní zdroje a příspěvky základních organizací, které přispěly na 
činnost jednotlivých pracovišť. 
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Závěrem 

 
Poskytovatelům dotace v rámci MPSV, Ústeckému kraji a Komunitním plánováním jednotlivých 
měst patří velké poděkování za poskytnuté finanční částky na zajištění sociálních služeb pro 
sluchově postižené v kraji. Bez jejichž finanční pomoci nelze sociální služby provozovat.  
 
I přes nemalou finanční podporu jsme z důvodu nedostatků financí na některé služby, a to hlavně 
Sociálně aktivizační služby, museli u některých pracovišť omezit provozní dobu nebo zrušit terénní 
služby a registraci některých pracovníků, kteří poskytovali sociální služby. 
 
Poznámka: 
Přes nedostatečné finanční zajištění sociálních služeb poskytovaných pod KO ÚK Most na jejich 
pracovištích, se snaží naši pracovníci poskytovat služby tak, aby tuto situaci výrazněji klient 
nepocítil. 
 
 
PREZENTACE ORGANIZACE 
 
Velmi dobrou prezentací, zviditelnění a seznámení široké veřejnosti s naším svazem je pravidelná 
účast na akcích pořádaných v rámci komunitního plánování jednotlivých měst a obcí. Např. Týden 
neziskovek apod. 
SNN v ČR KO ÚK má také zřízeny webové stránky: www.nnuk.estranky.cz 
 
ČINNOST ORGANIZACE 
 
Seznamujeme všechny naše členy, sponzory a úřady s činností jednotlivých organizací a 
problematikou našeho postižení, poskytujeme jim rady ohledně sluchadel a kompenzačních 
pomůcek formou přednášek a besed na téma sluchově postižení občané.      
Pořádáme různá školení a další vzdělávání pro pracovníky poskytující sociální služby pro sluchově 
postižené klienty 
 
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 
 
Naše Krajská organizace je členem KRZP Ústeckého kraje a CZP Ústeckého kraje, zasedání těchto 
rad se pravidelně zúčastňuje náš zástupce. 
Členové krajského výboru se také aktivně zapojili do zpracování komunitního plánu jednotlivých 
měst, kde se snažíme prosadit odstraňování barier pro sluchově postižené a o jejich integraci do 
společnosti. 
 
SPOLUPRÁCE 
 
Velmi dobrá spolupráce je s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústí nad 
Labem a Magistrátem města Most, Magistrátem města Louny, Magistrátem města Žatec a 
Magistrátem města Děčín.                                                                  
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CÍLE ORGANIZACE 
 
Zlepšit spolupráci s institucemi, úřady a sponzory je jedním z hlavních cílů naší další činnosti 
hlavně ve zviditelnění náš svaz, prosazení zájmů a potřeb sluchově postižených  
Jsme rovnocenným partnerem všech neziskových organizací jak v NRZD tak i CZP a v neposlední 
řadě i Krajského úřadu Ústí nad Labem. 
Chceme seznámit širokou veřejnost formou besed a přednášek s problematikou sluchově 
postižených, prosazovat odstraňování bariér, které komplikují jednání sluchově postižených na 
úřadech či u lékaře, zajistit sluchově postiženým v případě potřeby tlumočníka znakového jazyka či 
artikulačního tlumočníka. 
Jsme si vědomi toho, že nás nečeká noc lehkého, budeme muset vynaložit ještě mnoho úsilí při 
prosazování našich zájmů a potřeb.  
Také jsme si vědomi toho, že i při vší naší nejlepší snaze se nevyvarujeme určitých nedostatků 
v naší práci, ale přesto věříme, že se nám to podaří. 
Zajistit financování potřebných sociálních služeb pro všechny skupiny sluchově postižených a pro 
všechna pracoviště sociálních služeb. 
 
 
 
V Mostě 31. 3. 2015 
 
Zpracovala: 
Eva Valentová - předsedkyně SNN V ČR KO Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Všem poskytovatelům dotace v rámci MPSV, Ústeckého kraje a Komunitních 

plánování jednotlivých statutárních měst patří velké poděkování za poskytnuté 

finanční částky na zajištění sociálních služeb pro sluchově postižené  

v celém Ústeckém kraji.  
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