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ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
ASNEP je servisní organizací z astřešující subjekty, které pracují ve
prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů.

Prezident ASNEP:
Viceprezident ASNEP:
Výkonná ředitelka ASNEP:

Ing. Zdeněk Kašpar
Mgr. Ota Panský
Martina Kronusová

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetová prezentace:

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
235 521 412
235 521 411
asnep@volny.cz
www.asnep.cz

Bankovní spojení:

30332-081/0100 KB Praha 6

Právní forma:

Občanské sdruţení

Registrace u MV ČR:

VSC/1-16 505/92-R ze dne 24. 11. 1992

IČO:

481 33 493

DIČ:

005-481 33 493

Počet řádných členů v roce 2009:

10

Počet čestných členů v roce 2009:

2

Výše členského příspěvku:

1.000 Kč ročně



Nejvyšším orgánem ASNEP je zasedání zástupců řádných členů.



Toto zasedání se schází obvykle kaţdou první středu v měsíci.



Jednou za dva roky zasedání volí prezidenta, který sestavuje sekretariát.



ASNEP podle potřeby zřizuje expertní komise.



Hospodaření ASNEP kontroluje tříčlenná revizní komise.



ASNEP nechává kaţdoročně provést audit.

2

Seznam řádných členů ASNEP v roce 2009
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.
Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
Tel/Fax: 284 080 296, e-mail: cktzj@cktzj.com
Česká unie neslyšících
Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
Tel/fax: 222 328 900, e-mail: deafunie@mbox.vol.cz
Český klub nedoslýchavých – HELP
Tomanova 5, 320 16 Plzeň
Tel/fax: 377 420 935, e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
Tel/fax: 257 325 478, e-mail: praha@lorm.cz
Českomoravská jednota neslyšících
Palackého tř. 120, 612 00 Brno
Tel/fax/psací tel: 541 245 321, e-mail: cmjn@cmjn.cz
Evropské centrum pantomimy neslyšících, o. s.
Vodova 35, 612 00 Brno
Tel: 541 212 401, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 517 313, fax: 235 517 808, e-mail: frpsp@frpsp.cz
Klub přátel červenobílé hole, o. s.
Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
Tel: 284 691 012, sms: 775 164 190, e-mail: pacesova.ota@volny.cz
PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s.
Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9
Tel/fax: 266 006 390, e-mail: pevnost@pevnost.com
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8
Tel/fax: 224 816 829, e-mail: snncr@quick.cz
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Hodnocení roku 2009 prezidentem ASNEP
I v roce 2009 pokračovala činnost ASNEP úspěšně. Zasedání řádných členů ASNEP,
kterých bylo v roce 2009 celkem devět, po celý rok plnila informační a koordinační funkci
pro členské organizace ASNEP a následně i pro všechny organizace osob se sluchovým
postiţením.
Rok 2009 pro nás byl mimořádný v tom, ţe ţádný z projektů, které ASNEP plnil nebyl
ztrátový a všechny projekty splnily svá zadání. Pouze tradiční problém s pozdní dotací narušil
hospodaření v prvním kvartále roku.
Pozornost si stále vyţaduje projekt Tlumočnické služby pro neslyšící, který musíme
přizpůsobovat nejen finančním prostředkům – dotacím a sponzorským darům – ale také
zvýšené péči o vzdělávání tlumočníků a ověřování jejich tlumočnických schopností a
dovedností. V roce 2009 jsme zvýšili příspěvek na vzdělávání tlumočníků na 7 000 Kč u
těch, kteří kaţdý měsíc odtlumočili alespoň 15 poţadavků. Ti, kteří odtlumočili méně měli
nárok na příspěvek ve výši 5 000 Kč, pokud odtlumočili alespoň 5 poţadavků měsíčně.
Byly připraveny nové sady testů pro pohovory Centra, které ověřují minimální znalosti
tlumočníků znakového jazyka. Podle výsledků jsou pak tlumočníci roztříděni do různých
platových tříd. Během celého roku byly zrealizovány přednášky pro neslyšící klienty Centra
(Praha, Zlín, Plzeň), tlumočníky a jedna pro studenty Speciální školy pro sluchově postiţené v
Praze Radlicích. Program osvěty o Centru se snaţíme zaměřit nejen na klienty a tlumočníky,
ale i na širší veřejnost jak slyšící tak neslyšící. Proto se chystáme navázat spolupráci s úřady a
lékaři. Cílem je stále dosáhnout lepší informovanosti o naší sluţbě jak u slyšících, tak u
neslyšících zájemců. Naše Centrum jsme prezentovali také na Slovensku v rámci
Mezinárodního dne neslyšících pro organizaci ANEPS.
Díky nadaci Vodafone jsme mohli doplnit vybavení pro tento projekt jak technikou tak
i novým programem, tedy novou databází, která byla spuštěna začátkem března. Bez této
databáze by nebylo moţné sledovat, koordinovat a zajistit poţadavky klientů.
Projektu Vydávání měsíčníku sluchově postižených GONG se i přes nedostatek
financí podařilo dále rozvíjet. Změna na dvouměsíčník z předchozího období trvá, ale povedlo
se navýšit počet černobílých stránek časopisu. Rovněţ počet předplatitelů mírně vzrostl. V
redakci nastoupila místo pana Lukáše Tomka redaktorka Blanka Lavičková. Tento projekt
významně podporuje Nadace OKD.
Velmi aktivní jsou všechny tři komise ASNEP. V roce 2009 pracovala Expertní
komise pro otázky tlumočení pro neslyšící (EKOTN) opět pod vedením předsedkyně Mgr.
Nadi Dingové. Komise se podílela na vytvoření dalších sad testů pro pohovory Centra,
vytvořila nový systém odměňování tlumočníků, jednala s ČT o zkvalitnění tlumočení pořadů
pro děti, připravila a organizačně zajistila konkurz pro moderátory Zpráv v českém znakovém
jazyce a mnohé další.
Komisi pro skryté titulky (KST) a Legislativní komisi (LK) vedla Mgr. Věra
Strnadová, která za dlouholetý přínos a dobrovolnickou práci pro sluchově postiţené získala
v roce 2009 ocenění Nadaci OKD a cenu Křesadlo 2008.
KST řešila jiţ tradičně a velice aktivně monitoring kvality titulků v TV stanicích,
jednala s ČT o zvýšení kvality skrytých titulků, probíhaly konzultace, poradenský servis,
aktivace titulkovacího software pro nové titulkáře i technická podpora a oprava starých
titulků. Komise prezentovala na INSPO 2009 Analýzu zpřístupňování televizních pořadů
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osobám s postiţením sluchu. Spolupracovala také se zahraničím. Současně komise vyvíjí i
publikační činnost v časopisu Gong - čísla 5 aţ 12 sérií článků Skryté titulky pod lupou.
V rámci LK byly vytvořeny připomínky k dokumentu Ministerstva kultury o
Transpozici Evropských směrnic, k zákonu o Audiovizuálních mediálních sluţbách a k
vyhlášce o kompenzačních pomůckách a ZTP a ZTP/P. Komise také spolupracovala na
překladu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob z češtiny do
angličtiny. Byl vypracován návrh do Národního plánu podpory a integrace občanů se
zdravotním postiţením na období 2010 – 2014 (připomínky za ASNEP z hlediska osob se
sluchovým postiţením). Byla navázána aktivní spolupráce s VVZPO. O dalších aktivitách
našich komisí si můţete přečíst na straně 15-19 této Výroční zprávy.
Ekonomická část zprávy je samostatná. Jak bylo uvedeno výše ve finančním
hospodaření bylo důleţité udrţení trendu minulého roku s tím, ţe ţádný z projektů nebyl ve
ztrátě. Nyní doháníme ztráty minulých let nastřádané hlavně na jediný tištěný časopis pro
sluchově postiţené osoby GONG. Tím si ovšem vyčerpáváme kapacitu pracovníků, původně
určenou k práci na projektech. Přesto se v roce 2009 podařilo zajistit velké mnoţství
finančních prostředků od drobných i větších dárců, za coţ patří díky jak našim pracovníkům,
tak dárcům samotným.
Závěrem mé zprávy bych jiţ tradičně touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům,
u kterých oceňuji jejich pracovitost a nadšení pro všechno kolem naší organizace. Jejich
aktivity si váţím. Rád bych poděkoval i aktivním členům našich komisí a zástupcům našich
členských organizací, kteří přicházejí s novými podněty, nápady a svou práci vykonávají
dobrovolně a zdarma. Děkuji jim za osvětovou a informační činnost o problémech, potřebách
sluchově postiţených a o potřebných sluţbách, které jim jsou nabízeny. Dále oceňuji jejich
aktivitu při připomínkování vyhlášek a zákonů, které se ke sluchově postiţeným vztahují.
Rovněţ ještě jednou velice děkuji všem sponzorům za jejich podporu, bez které bychom řadu
tak potřebných aktivit nemohli vůbec realizovat.
V Praze dne 17.05. 2010
Ing. Zdeněk Kašpar
prezident ASNEP
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Výrok
Auditora
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Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2009
A.

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy celkem

91 555,85

Spotřeba materiálu

91 555,85

Služby celkem

2 457 464,18

Opravy a udrţování

3 494

Cestovné

17 173

Náklady na reprezentaci

354

Ostatní sluţby

2 436 443,18

Osobní náklady celkem

1 623 010

Mzdové náklady

1 669 586

Zákonné sociální pojištění

345 142

Ostatní náklady celkem

45

Manka a škody

45

II.

III.

V.

NÁKLADY CELKEM

4 563 793,03

B.

VÝNOSY

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

453 638

Trţby za vlastní výrobky

331 358

Trţby z prodeje sluţeb

122 280

Ostatní výnosy celkem

819,51

Úroky

819,51

Přijaté příspěvky celkem

336 239,10

Přijaté příspěvky (dary)

326 239,10

Přijaté členské příspěvky

10 000

Provozní dotace celkem

3 855 680

Provozní dotace

3 855 680

IV.

VI.

VII.

VÝNOSY CELKEM

4 646 376,61

Hospodářský výsledek po zdanění

82 583,58
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Účetní rozvaha ke dni 31. 12. 2009

AKTIVA
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
k DHM
Stálá
aktiva
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

PASIVA

462 617
567 364,000

3 000
448 573

Jmění
Výsledekzdroje
hospodaření
Vlastní
169 749,78
Krátkodobé závazky

255 757
-

91 383

334 190

Jiná pasiva

23 000

Jiná aktiva

21 218

Oběžná aktiva

424 355

Cizí zdroje

357 190

Aktiva celkem

448 573

Pasiva celkem

448 573
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Projekty ASNEP realizované v roce 2009 a jejich hospodářské výsledky
Zajištění služeb a koordinace akcí organizací sluchově postižených
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel byla zaloţena v roce 1992 jako servisní
organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postiţených občanů ČR nebo jejich rodičů.
Základním posláním ASNEP je umoţňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch osob se
sluchovým postiţením nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. ASNEP je organizace zastupující občany
různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají moţnost prostřednictvím ASNEP
navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit ţivot sluchově postiţených občanů.
ASNEP poskytuje sociální sluţby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, osobám se
sluchovým postiţením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její
seberealizaci a k vyrovnávání příleţitostí ve slyšící společnosti.
V roce 2009 měla organizace ASNEP 10 řádných členů (občanská sdruţení) a 2 čestné členy (fyzické
osoby). Zasedání zástupců řádných členů ASNEP se v roce 2009 konalo 9x vţdy první středu v měsíci.
V rámci tohoto projektu pracovalo 11 dobrovolných pracovníků, kteří podle své odbornosti jednali
s příslušnými institucemi o problematice televizních titulků, o tlumočení, projednávali návrhy na změny zákonů
apod.
Výkonná sloţka ASNEP (dobrovolně pracující prezident, placená výkonná ředitelka – 0,3 úvazek,
placená účetní – 0,2 úvazek a 11 dobrovolníků) zajišťovala realizaci závěrů vyplývajících ze zasedání ASNEP a
celkový chod organizace.
Příjmy
Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR
Členské příspěvky
Vlastní příjmy ASNEP
Sponzoři
Prodej
Úroky
Celkem

180 000 Kč
10 000 Kč
83 576,1 Kč
2 052 Kč
813,42 Kč
276 441,52 Kč

Výdaje
Materiál a DHM
Spoje
Software
Nájemné
Provozní náklady
Ostatní sluţby
Tlumočení
Zákonné pojištění odpovědnosti
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní osobní náklady (DPP)
Náklady na reprezentaci
Celkem
Výsledek

3 510 Kč
7 724 Kč
3 398 Kč
14 090 Kč
14 266 Kč
1 758 Kč
9 550 Kč
458 Kč
109 202 Kč
33 906 Kč
60 000 Kč
354 Kč
258 216 Kč
Zisk

18 225,52 Kč

Sponzoři projektu v roce 2009
Ratio commerce spol. s r. o., T.T.V., s. r. o., Meibes, s. r. o., společnost McAfee,
ECOTONER, s. r. o., Vojtěch Toráč, Aleš Nosek
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Vydávání měsíčníku sluchově postižených GONG
Časopis GONG je celostátním měsíčníkem, který vychází od roku 1972. Je jediným periodikem u nás,
které komplexně pokrývá všechna sluchová postiţení, včetně tinnitu.
Jeho čtenáři jsou lidé s různými typy a stupni sluchového postiţení (lidé ohluchlí, nedoslýchaví,
neslyšící, s kochleárním implantátem, tinnitáři) i lidé slyšící (rodiče, učitelé, přátelé, spolupracovníci sluchově
postiţených, tlumočníci, lékaři a další zájemci o tuto problematiku).
V roce 2009 časopis vyšel celkem 6x jako dvouměsíčník v nákladu 1600 Ks, počet stran 48. Roční
předplatné činilo288 Kč, cena jednoho dvojčísla 55 Kč.
Na svých stránkách se měsíčník GONG zabýval:
 specifickými problémy sluchového postiţení,
 informoval o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově postiţených,
 informoval o speciálních školách pro sluchově postiţené děti a dalších moţnostech studia a rekvalifikačních
kurzech,
 poskytoval kontakty a rady rodičům sluchově postiţených dětí,
 sledoval nabídku výukových kurzů znakového jazyka,
 přinášel rozhovory se zajímavými sluchově postiţenými lidmi,
 sledoval vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postiţené,
 jedna strana byla věnována problematice lidí, kteří trpí ušním šelestem.
Kontakty
Adresa:
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.:
235 521 411
Fax:
235 521 412
E-mail:
redakce.gong volny.cz
Webové stránky: http://www.gong.cz
Příjmy
Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR
Vlastní příjmy měsíčníku GONG
Prodej
Inzerce
Dary
Nadace OKD
Celkem
Výdaje
Materiál a DHM
Tisk
Spoje
Nájemné
Provozní náklady
Ostatní sluţby
Zákonné pojištění odpovědnosti
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní osobní náklady (DPP)
Celkem
Výsledek

700 000 Kč
329 306 Kč
122 280 Kč
5 000 Kč
70 000 Kč
1 226 586 Kč
9 764 Kč
574 288 Kč
14 986,32 Kč
13 880 Kč
28 534 Kč
14 280 Kč
1 665 Kč
396 012 Kč
106 823 Kč
12 650 Kč
1 172 882,3 Kč

Zisk

53 703,68 Kč
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Sponzoři projektu v roce 2009
Nadace OKD, Vesna a.s.

Projekt byl dále financován prostředky z inzerce v časopisu GONG.

Redaktorky při práci na slovníku

Šéfredaktorka přednáší pro Klubu šelestářů
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Tlumočnické služby pro neslyšící
Projekt běţel bez přerušení po celý rok 2009. Dotace od MPSV ČR nám byla přidělena téměř v plné
výši, bylo tedy moţné projekt dostatečně dobře rozvíjet a modernizovat. Bohuţel, opět nemalé komplikace
přineslo neúměrně dlouhé čekání na zaslání prvních finančních prostředků. Jen zásluhou našich pracovníků, kteří
se k situaci postavili chápavě a pracovali několik měsíců bez výplaty, bylo moţné naši sluţbu zajistit.
Centrum - dispečerské pracoviště po celý rok přijímalo a vyřizovalo objednávky od všech klientů.
Pracovní doba Centra byla od 7 do 17 hodin kaţdý všední den. O letních prázdninách se pracovní doba Centra
zkrátila od 9 do 15 hodin. Fungovala rovněţ přísluţba, a to vţdy v pondělí a úterý. Popřípadě i ve dnech, kdy
počet objednávek přerostl kapacitu jednoho operátora.
Operátoři po celý rok zprostředkovávali tlumočníky pro klienty. Doplňovaly se nové informace do
databáze a na webové stránky projektu (www.asnep.cz/tlumoceni), které byly převedeny do znakového jazyka,
aby se zpřístupnily co nejširšímu spektru sluchově postiţených osob.
Tým operátorů se pravidelně scházel a řešil aktuální problémy, vylepšoval standardy naší sluţby.
Díky finanční podpoře Nadace Vodafone byl spuštěn nový speciální software, pomocí něhoţ operátoři
zpracovávají objednávky klientů. Tlumočníkům byly navýšeny příspěvky na vzdělávání. Pro zkvalitnění sluţby
byly realizovány další pohovory pro tlumočníky a obnoveny sady testů.
Pokračovali jsme také v programu osvěty, přednášky probíhaly po celé ČR jak pro neslyšící, tak pro
tlumočníky a školy pro sluchově postiţené. Byly dotisknuty nové broţurky a vizitky k projektu Tlumočnické
sluţby pro neslyšící.
Revizor po celý rok kontroloval tlumočení probíhající v terénu, coţ napomáhá k lepší průhlednosti a
transparentnosti naší sluţby. Je nutné namátkou nebo výběrově činnost tlumočníků kontrolovat.
Také v roce 2009 pokračovala veřejná sbírka RUCE VZHURU.
Ze statistiky na straně 14 je moţné poznat nárůst počtu klientů i tlumočníků a počet objednávek
v kaţdém měsíci zvlášť.

Kontakty
Adresa:
Tel.:
Fax:
SMS:
E-mail/MSN:
ICQ:
Webové stránky:

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
776 635 155
251 613 623
776 701 502
tlumoceni@gong.cz
# 303-026-271
http://www.asnep.cz/tlumoceni

Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.
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Příjmy
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Dotace Magistrátu města Ostravy
Dotace Městská část Prahy 13
Vlastní příjmy (sbírka)
Sponzoři
Dary od nadací
Úroky
Celkem
Výdaje
Materiál a DHM
Spoje
Tisk
Nájemné
Provozní náklady
Ostatní sluţby
Školení
Tlumočení
Sluţby operátorů
Cestovné
Software
Opravy a údrţba
Zákonné pojištění odpovědnosti
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní osobní náklady (DPP)
Penále
Celkem
Výsledek

2 921 310 Kč
34 370 Kč
20 000 Kč
1 755 Kč
15 000 Kč
150 908 Kč
6,09 Kč
3 143 349,09 Kč
78 281,85 Kč
81 112,78 Kč
50 082 Kč
29 296 Kč
44 654 Kč
21 443,08 Kč
64 060 Kč
1 250 050 Kč
76 050 Kč
17 173 Kč
118 000 Kč
3 494 Kč
2 818 Kč
670 682 Kč
204 413 Kč
421 040 Kč
45 Kč
3 132 632,7 Kč

Zisk

10 716,38 Kč

Sponzoři projektu v roce 2009
Nadace Vodafone Česká republika, Statutární město Ostrava, Imperial Tobacco ČR, s.r.o.,
Digitální svět, s. r. o.
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Celková statistika za rok 2009
Informace

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

CELKEM

O uživatelích systému
Neslyšících
celkem

1117

1123

1135

1148

1170

1179

1168

1175

1187

1204

1215

1217

Z toho: z Prahy

312

311

315

326

331

338

336

337

338

341

343

344

805

812

820

822

839

841

832

838

849

863

872

873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizací
celkem

297

300

307

314

315

322

324

326

332

331

335

337

Z toho: z Prahy

169

172

174

175

175

175

175

175

178

177

180

181

128

128

133

139

140

147

149

151

154

154

155

156

51

52

53

55

55

56

57

56

55

57

59

59

29

29

29

29

29

29

28

27

26

27

27

29

22

23

24

26

26

27

29

29

29

30

32

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

32

35

31

33

33

33

35

36

40

31

mimopraţských
cizinců

mimopraţských
Tlumočníků
celkem
Z toho: z Prahy
mimopraţských
Tlumočníků praktikantů
Z toho: z Prahy
mimopraţských
Tlumočníků
pracujících
v měsíci

O požadavcích
Počet
požadavků
celkem

299

272

309

325

392

461

298

293

390

334

356

293

4022

Počet pracovních
dní

21

20

22

21

19

22

22

21

21

21

20

21

251

Počet poţadavků
denně

14,2

13,6

14,0

15,5

20,6

21,0

13,5

14,0

18,6

15,9

17,8

14,0

192,7

Přímá TČ
proplacená
CZTN (hod.)
Nepřímá TČ
proplacená
CZTN

328

227

329

310

375

459

293

305

392

368

346

287

4 019

136

133

131

184

202

300

127

203

213

151

202

155

2 137

O čerpání financí
ŽL - Celkem za
měsíc

92 600

68 450

87 800

82 400

108 000

139 350

83 300

96 350

116 450

89 300

104 850

84 400

1 153 250

81 600

59 250

79 800

70 200

94 200

121 650

76 800

81 750

96 750

89 100

86 850

70 200

1 008 150

11 000

9 200

8 000

12 200

13 800

17 700

6 500

14 600

19 700

200

18 000

14 200

145 100

8 480

15 230

14 340

18 460

20 060

27 900

16 210

13 640

7 900

7 550

12 230

9 190

171 190

DPP – Přímá
tlumočnická
činnost

5 880

11 130

9 240

12 260

13 660

15 600

10 010

7 940

6 300

5 850

10 030

7 890

115 790

DPP – Nepřímá
tlumočnická
činn.

2 600

4 100

5 100

6 200

6 400

12 300

6 200

5 700

1 600

1 700

2 200

1 300

55 400

PTČ o víkendu a
ve večerních
hodinách

1 780

2 290

3 580

700

27 870

21 250

2 100

12 660

8 090

8 760

16 840

7 250

113 170

102 860

85 970

105 720

101 560

155 930

188 500

101 610

122 650

132 440

105 610

133 920

100 840

1 437 610

ŢL - Přímá
tlumočnická
činnost
ŢL - Nepřímá
tlumočnická
činn.
DPP – Celkem
za měsíc

Vyčerpáno
celkem
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Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2009
KST – Komise pro skryté titulky při ASNEP
Sloţení komise v roce 2009: Mgr. Věra Strnadová – předsedkyně, RNDr. Raimund Koplík místopředseda, Veronika Toráčová, Martina Kronusová, Ing. Martin Novák.
Hlavní činnosti KST v roce 2009
 Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem.
- Dohoda s ČT o uţší spolupráci na kontrole kvality ST.
- Monitoring provádí Mgr. Věra Strnadová, nahodile i někteří diváci.
- Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová).
- Probíhají konzultace, poradenský servis, aktivace titulkovacího software, technická podpora,
pomoc při úpravách dialogových listů pro účely tvorby skrytých titulků, oprava chybných
titulků (staré vysílací soubory), supervize u začínajících titulkářů.


Spolupráce s televizními společnostmi

ČESKÁ TELEVIZE - spolupráce v oblasti kvality ST, jak s oddělením pro skryté titulky, tak
i se samotnými produkcemi.
TV NOVA bohuţel sníţila podíl % ST, oproti minulým letům.
PRIMA TV mírně zvýšila počet titulkovaných pořadů, i o víkendech a ve večerních
hodinách, ale převaţují reprízované titulky.
TV Barrandov – plní povinné % pořadů.
Mimořádné práce
 Leden 2009
- Navázání spolupráce s Oddělením analýzy RRTV, zaslání materiálů, porovnání metodologie
měření plnění zákonného % titulkování.
- Připomínky ASNEP k dokumentu Ministerstva kultury o Transpozici Evropských směrnic.
- CET 21 korespondence – označování pořadů se ST.
 Únor 2009
- Analýza plnění povinného podílu titulkovaných pořadů za rok 2008 na ČT1, ČT2, TV Nova
a TV Prima, výpočty, tabulky, grafy. (RNDr. Raimund Koplík).
- Navázání spolupráce s Oddělením analýzy RRTV, zaslání materiálů. (Mgr. V. Strnadová).
- Spolupráce s Ekonomické expertizy, investiční poradenství (EEIP) na vypracování podkladů
pro Ministerstvo kultury.
 Březen 2009
- Prezentace na konferenci INSPO o skrytých titulcích (Mgr. V. Strnadová).

15

- Vypracování připomínek k zákonu o Audiovizuálních mediálních sluţbách a zaslání na
Ministerstvo kultury (Mgr. V. Strnadová). Poţadavek na upřesnění definic, určení metody
měření povinného procenta, určení rozhodného období, za které bude povinné procento
měřeno, oddělení českého znakového jazyka od skrytých titulků a stanovení povinného %
pořadů v ČZJ nebo do ČZJ tlumočených, oddělení OT, zvýšení podílu titulkovaných pořadů v
komerčních televizích, úprava terminologie atd.
- Připomínka do ČT ke grafickému řešení při vysílání automatického převodu řeči do titulků
při záznamu z Parlamentu. Ţádost o odstranění „běţícího řádku“, případně zavedení jiného
způsobu zobrazování titulků. (RNDr. Raimund Koplík).
 Duben 2009
- Připomínkování návrhu textu o způsobu tvorby ST v České televizi. (za ASNEP Mgr.
V. Strnadová, RNDr. R. Koplík).
- 8. 4. Jednání se zástupci České televize – projednání současného právního stavu a návrhy na
změny v připomínkách pro Ministerstvo kultury. Ze strany KST opětovně vznesen poţadavek
zpřístupnění internetové vysílání pořadů, které televize poskytují široké veřejnosti, osobám s
postiţením sluchu, a to prostřednictvím titulků, zejména těch, které jiţ byly vyrobeny a
vyuţity v televizním vysílání.
 Květen 2009
Zahájení výroby nového software pro vyhodnocování dat (RNDr. R. Koplík).
 Listopad 2009
- Podnět k prošetření plnění TV Prima. 22. 11. 2009 u 3 pořadů v TV Prima byly avizovány
skryté titulky, ale u 2 pořadů odvysílány nebyly. V ten den nesplněno 15 %. Adresováno na
Kancelář veřejného ochránce práv, kopie RRTV a Ministerstvo kultury.
 Prosinec 2009
- Korespondence s VOP posouzení mediálního zákona z hlediska zákona č. 198/2009 Sb., o
rovném zacházení, zda restriktivním výkladem § 32 odst. 2 zákona o vysílání nedochází k
diskriminaci sluchově postiţených diváků.
- Výroba testovacích materiálů pro STV1 a STV2
Publikační činnost
Gong 5-6 Skryté titulky pod lupou I.
Gong 7-8 Skryté titulky pod lupou II.
Gong 9-10 Skryté titulky pod lupou III.
Gong 11-12 Skryté titulky pod lupou IV.
Zahraniční spolupráce
Konzultace s pracovníky titulkovací firmy AltopService na Slovensku
Technická podpora slovenským titulkářům (AltopService) přes internet
Testovací soubory pro STV1 a STV2
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Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2009
EKOTN - Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící
Sloţení komise v roce 2009: Mgr. Naďa Dingová – předsedkyně, Mgr. Radka Nováková,
Mgr. Petr Vysuček, Veronika Toráčová, Monika Boháčková.
Hlavní činnosti EKOTN v roce 2009










Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je nadále
poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyţádání zpracovává
posudky a návrhy řešení stíţnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění
konkrétních jmen, je pouze konzultací pro s koordinátorku CZTN a výkonnou
ředitelku ASNEP).
Spolupráce na vytvoření dalších sad testů pro pohovory tlumočníků v CZTN (příprava
obsahu testů, zajištění natáčení, zpracování překladu videí apod.)
Vytvoření nového modelu proplácení tlumočníků v CZTN (1. kategorie tlumočníků
„Garantovaní tlumočníci“, 2. kategorie „pokročilí tlumočníci“, 3.kategorie „mírně
pokročilí tlumočníci“, 4.kategorie „začínající v tlumočnické profesi).
Připomínkování materiálů souvisejících s problematikou tlumočení v ASNEP (broţury
pro klienty CZTN, vizitek pro tým CZTN, dotazníky pro tlumočení apod.)
Spolupráce s CZTN (předání podnětů k úpravám chodu centra, příprava školení pro
operátory, spolupráce na sestavení inzerce, nabídky na místo operátora a revizora
apod.).
Jednání s ČT ohledně zajištění kvalitního tlumočení pohádek do českého znakového
jazyka (prosazení návrhu spolupracovat s neslyšícími tlumočníky, organizační
zajištění tlumočení pohádek a hrubého překladu pro neslyšící tlumočníky, udrţování
komunikace s ČT a jednání ohledně navýšení počtu tlumočených pořadů určených
dětem).
Příprava konkurzu pro moderátory Zpráv v českém znakovém jazyce (vytvoření
harmonogramu příprav konkurzu, sestavení inzerce a spolupráce na propagaci,
příprava náplně praktických workshopů pro moderátory a průběh 1., 2. a 3. kola
konkurzu apod.).

EKOTN vykonává úkoly zadané na zasedání ASNEP, prezidentem nebo výkonnou ředitelkou
ASNEP, spolupracuje s externími odborníky, slyšícími i neslyšícími, na různé obory podle
aktuálních problémů a potřeb.
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Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2009
LK - Legislativní komise
Sloţení komise v roce 2009: Mgr. Věra Strnadová – předsedkyně, Ota Pačesová –
zástupkyně, Dr. Miloš Lang, Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Jaroslav Paur, Veronika Toráčová, Mgr.
Jana Servusová, Mgr. Helena Šebková, Ing. Martin Novák.
Hlavní činnosti LK v roce 2009
 Leden 2009
Připomínky ASNEP k dokumentu Ministerstva kultury o Transpozici Evropských směrnic.
(Mgr. V. Strnadová).
 Březen 2009
Vypracování připomínek k zákonu o Audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a
zaslání na Ministerstvo kultury (Mgr. V. Strnadová). Poţadavek na upřesnění definic, určení
metody měření povinného procenta, určení rozhodného období, za které bude povinné
procento měřeno, oddělení českého znakového jazyka od skrytých titulků a stanovení
povinného % pořadů v ČZJ nebo do ČZJ tlumočených, oddělení OT, zvýšení podílu
titulkovaných pořadů v komerčních televizích, úprava terminologie atd.
 Duben 2009
Spolupráce na překladu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
z češtiny do angličtiny (Mgr. V. Strnadová).
- Schůzka v ČT – jednání ohledně změn v legislativě (za ASNEP Mgr. V. Strnadová a RNDr.
R. Koplík., za ČT JUDr. J. Vocetková, Mgr. V. Salzman, Ing. M. Gazdík).
 Květen 2009
Spolupráce při překladu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých do
angličtiny (Mgr. V. Strnadová) .
- Informace na EUD o nové právní úpravě týkající se komunikace neslyšících a hluchoslepých
osob (Mgr. V. Strnadová).
Zaslání stanovisek na Ministerstvo kultury k některým otázkám souvisejícím s transpozicí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES kterou se mění Směrnice Rady
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států
upravujících provozování televizního vysílání, do českého právního řádu (Mgr. Věra
Strnadová).
 Říjen 2009
Vypracování návrhů do Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním
postiţením na období 2010 – 2014 (Mgr. Věra Strnadová - připomínky za ASNEP z hlediska
osob se sluchovým postiţením).
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 Listopad 2009
Přidání do návrhů NP 2010 – 2014 i připomínky dalších organizací neslyšících a
hluchoslepých občanů (FRPSP, o.s. VIA, APPN, ČKO).
11. 11. 2009 aktivní účast na semináři na Městském soudu, kde byl představen projekt
simultánního přepisu mluvené řeči při soudním projednávání (Mgr. V. Strnadová, Ing. Martin
Novák).
Vypracování a zaslání připomínek k vyhlášce č. 182/1991 Sb., o kompenzačních pomůckách
a ZTP a ZTP/P na MPSV, VVZPO a NRZP. (Mgr. V. Strnadová).
Koordinace spolupráce dalších osob i organizací, aby připomínky zasílali přímo na MPSV.
Podnět pro realizátory webu Bariéry.cz, aby vloţili na tyto stránky také informace o bariérách
v dopravě pro osoby se sluchovým postiţením
 Prosinec 2009
Korespondence s VOP posouzení mediálního zákona z hlediska zákona č. 198/2009 Sb., o
rovném zacházení, zda restriktivním výkladem § 32 odst. 2 zákona o vysílání nedochází k
diskriminaci sluchově postiţených diváků.
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Letáček ke sbírce 2009
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Loga partnerů sbírky v roce 2009

Vyúčtování sbírky v roce 2009
Výtěţek sbírky v roce 2009 činil 1 755 Kč. Tato suma byla získána ze zaslaných
DMS a z finančních příspěvků na účet sbírky. Tyto prostředky byly pouţity na zajištění
tlumočnických sluţeb pro neslyšící.
Všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům a kamarádům, kteří nám příspěvek zaslali,
z celého srdce děkujeme!!! Děkujeme, ţe na nás myslíte a podporujete naše sluţby. Pomáháte
tím především neslyšícím lidem, kteří tlumočení potřebují v kaţdodenním styku se slyšící
většinou. Ještě jednou DĚKUJEME!
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Projekty asociace ASNEP byly v roce 2009 realizovány za podpory:
Nadace Vodafone Česká republika
Nadace OKD
Statutární město Ostrava
Ratio commerce spol. s.r.o.
Imperial Tobacco ČR, s.r.o.
Digitální svět, s. r. o.
T.T.V., s.r.o.
Vesna a. s.
MEIBES, s.r.o.
ECOTONER, s.r.o.
Společnost McAfee
Vojtěch Toráč
Aleš Nosek

Všem uvedeným institucím a sponzorům velice děkujeme!!
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Produkty ASNEP

Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění
Aktualizovaná a doplněná reedice úspěšné knihy oceněné Cenou Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany za rok 1998.
(Mgr. Věra Strnadová), vyd. ASNEP 2001, 186 s.
Cena 50,- Kč
Kniha seznamuje čtenáře s problematikou odezírání. Je určena především slyšícím
lidem, aby se seznámili s těţkostmi, s nimiţ se odezírající člověk setkává a aby mohli
vzájemnou komunikaci s nimi usnadnit.Prof. PhDr. Alena Macurová v předmluvě k této
knize píše: Knížka Věry Strnadové Hádej, co říkám zdaleka není jen o odezírání.
Poskytuje totiž čtenáři širší vhled do světa, který je pro většinu obyvatel České
republiky světem neznámým: do světa Čechů, kteří neslyší. Významy v tomto světě
nejsou – na rozdíl od světa slyšícího - neseny zvukem a ani jím neseny být nemohou.
Přesto se ale oba světy a jejich obyvatelé dorozumět potřebují - jak jinak by spolu mohli
žít?
Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu - Náhlá ztráta sluchu
(Mgr. Věra Strnadová), vyd. ASNEP 2001, 165 s.

Cena 40,- Kč

Tento titul je určen především ohluchlým lidem a jejich rodinným příslušníkům a také
všem, kteří se zajímají o problematiku ztráty sluchu. Kniha se zabývá dopady ztráty
sluchu na psychiku člověka a vychází ze zkušeností samotné autorky a její ch přátel.
Přináší lidem, kteří ztratili sluch, řadu cenných rad, jak se vyrovnávat se sluchovou
ztrátou, tak aby co nejméně utrpěla kvalita jejich ţivota.
SOSNA
(Eva Tesárková), vyd. ASNEP 2002, 76 s.

Cena 48,- Kč

Autobiografická kniha Evy Tesárkové Sosna je příběhem ţeny, která po úrazu v dětství
ztratila sluch, a po celý ţivot se s touto ztrátou vyrovnávala. Autorka s humorem i
nadhledem vzpomíná na veselé i méně veselé okamţiky svého ţivota před i po
ohluchnutí. V knize jsou obsaţeny i autorčiny básně a fotografie z jejího ţivota.
Při odběru větším než 10 ks od jednoho titulu poskytujeme 10% slevu. Objednací lístek pošlete poštou
nebo faxem. Objednávka knih je možná i přímo na webových stránkách www.gong.cz.
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CD – ROM Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii
v českém znakovém jazyce
ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
vytvořila v rámci projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních
příležitostí pro sluchově postižené, který byl pilotním projektem programu Leonardo da
Vinci Evropské komise, CD-ROM Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových
stránek a typografii v českém znakovém jazyce, který je nyní možno zakoupit
v knihovně FRPSP .
Tento materiál zahrnuje přes 700 znaků zaměřených na specifickou problematiku
počítačů, internetu, tvorby webových stránek a typografie v českém znakovém jazyce.
Uţivateli je k dispozici nejen český, ale i anglický ekvivalent všech termínů v ČZJ. Kaţdý
termín je pro snazší porozumění definován pomocí stručné glosy. Uţitečné je fulltextové
vyhledávání nebo specifikace kontextu termínu, tj. z jaké kapitoly které učebnice termín
pochází a kdo je autorem celé glosy.
CD-ROM je nastavený tak, aby fungoval na všech počítačích s operačním systémem
Windows 95 a novějších verzích. Pokud má však uţivatel s jeho otevřením problémy, je nutné
nainstalovat si kodek, který je součástí CD-ROMu a je k dispozici v adresáři Support.
Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii
v českém znakovém jazyce byla poskytnuta školám pro sluchově postiţené a humanitárním
organizacím, které se zavázaly, ţe jej vyuţijí k výuce zdravotně postiţených. Těmto
institucím nabízíme CD-ROM i nadále zdarma. Je ale nutné si o něj písemně zaţádat
v sekretariátu ASNEP (Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky) .
Ostatní zájemci si mohou tento CD-ROM zakoupit nebo objednat přímo u FRPSP
(Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky). Cena jednoho kusu je 280 Kč. Upozorňujeme
ale, ţe k prodeji máme jen 500 kusů!

Vydáno ASNEP, Praha 2010

24

