ÚSTÍ NAD LABEM

Úvodní slovo
Prostřednictvím této výroční zprávy bychom Vás chtěli seznámit s aktivitami,kterými jsme se
v minulém roce zabývali a výsledky,kterých jsme dosáhli také za Vaši pomoci.
Zdůraznit bych chtěl to,že se nám podařilo dosáhnout toho,že poskytování služeb sluchově postiženým lidem se rozšířilo i za hranice města Ústí n/L a rozšířilo se i na celé území Ústeckého
kraje.Poskytovali jsme nejen služby,ale i přednášky na různá témata a to klientům i na území
Libereckého kraje a hl.města Prahy.
U sluchově postižených se již ví,že u nás najdou vždy ochotné pracovníky,kteří se snaží pomoci při řešení jejich problémů.Rovněž tak jsme se postupně dostali do podvědomí pracovníkům
referátů sociálních služeb mimo Ústí n/L i mimo území Ústeckého kraje.
Snažíme se stále rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,jsme vedeni
v katalogu sociálních služeb města Ústí nad Labem jako poskytovatel služeb pro sluchově postižené.Získali jsme akreditaci na poskytování sociálních služeb od Ústeckého kraje,což je závazek do dalších let na zvyšování námi poskytovaných služeb.
Chtěl bych zdůraznit,poskytování našich služeb se neváže na členství v naší organizaci,ale
služby poskytujeme všem sluchově postiženým bez rozdílu věku a členství v jiné organizaci.
Zastáváme názor,že služby by měly být přístupné všem potřebným bez nějakého omezení.V
názvu našeho sdružení jsou slova centrum služeb a to je pro nás závazné.Nikdy jsme neodmítli
klienta,který potřeboval pomoci.Neohlíželi jsme se na to,zda-li je neslyšící,
nedoslýchavý,ohluchlý apod.Pro nás je vždy důležitý především klient,který se na nás obrací se
svým problémem a který se mu snažíme podle svých nejlepších schopností pomoci vyřešit.
Sluchové postižení je jedním z nejtěžších postižení vůbec.Přesto se na sluchově postižené takto
nehledí.Důvod je jeden – sluchové postižení není navenek vidět na rozdíl od vozíčkářů,slepců
apod.O to je větší problém získávat finance na tyto služby.Navíc si veřejnost téměř neuvědomuje,jak velká je bariéra mezi nimi a sluchově postiženými – nemohou spolu normálně komunikovat.To je ta největší bariéra,která sluchově postižené vytlačuje na okraj společnosti.V
dnešním světě je komunikace snad nejdůležitější .Slepota odděluje lidi od věcí,ale hluchota odděluje lidi od lidí.
V roce 2007 se rozběhly služby podle zákona o sociálních službách č.106/2006Sb.Tento zákon
má velký dopad nejen na poskytovatele sociálních služeb,ale i na klienty,kteří musí splnit řadu
podmínek vyplývajících ze zákona.Pro nás jako pro poskytovatele přináší řadu změn, z nich
nejdůležitější je akreditace na poskytování sociálních služeb,kterou jsme v průběhu roku získali.Přináší s sebou též zvýšení administrativy spojené s těmito službami.
Dovolte nám poděkovat všem,kteří přispěli na provoz centra služeb – centrálním orgánům,
ale i orgánům státní správy a samosprávy.Bez jejich pomoci bychom nemohli poskytovat služby v takové šíři,v jaké je nyní poskytujeme.
Petr Novák
předseda Rady CESPO,o.s.
Ústí nad Labem 12.04.2008

Vznik organizace
CESPO,o.s. vznikalo po několika etapách tak,jak se měnily vnější podmínky a jak se měnilo
vedení občanského sdružení.
CESPO,o.s. bylo původně založeno pod názvem „Severočeské sdružení neslyšících a nedoslýchavých (dále jen SSNN) na podzim 1999,stanovy sdružení byly registrovány Ministerstvem vnitra dne 14.04.2000 a faktickou činnost zahájilo sdružení v květnu téhož roku.
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci sluchově postiženým,především neslyšícím.
Zpočátku to byla jen malá skupina lidí,kteří měli zájem pro sluchově postižené něco udělat.
7.září 2000 podepisují za SSNN p.Sýkora a p.Franěk smlouvu se statutárním městem Ústí
n/L. o pronájmu budovu bývalé MŠ v Poláčkově ul čp.3251/1 na dobu deseti let.Tímto dnem
se SSNN stává nájemcem celé budovy a poskytuje volné prostory též Spolku neslyšících pro
jeho vlastní činnost.
Činnost sdružení se začíná zvolna rozvíjet,zpočátku byla orientována především na spolupráci
se Spolkem neslyšících.Během r.2000 nestačilo stávající vedení SSNN zajistit bezproblémový
chod sdružení a tak v lednu 2001 bylo zvoleno nové vedení SSNN v čele s dosavadním předsedou p.Sýkorou.Nové vedení podniklo kroky aby byl zajištěn dostatek financí na provoz celého objektu,opustilo některé aktivity,které se ukázaly jako nevhodné a nastoupilo nový směr
v poskytování služeb.Protože p.Sýkora utrpěl v únoru 2001 vážný úraz,vedení SSNN přebírá
jeho zástupce p.Novák.Ve spolupráci s p.Holubem zajistili rozvoj tlumočnických služeb nejen
pro neslyšící,ale i pro všechny sluchově postižené,výuku znakového jazyka neslyšících pro
další zájemce a to nejen v prostorách SSNN,ale i ve školách.
Začalo se ukazovat,že je nezbytné zajistit kompenzační pomůcky pro sluchově postižené a zajistit spolupráci s MUDr.V.Královou,krajským foniatrem.Tohoto úkolu se úspěšně zhostil
p.Novák i když pomůcky se podařilo zajistit až v r.2002 z grantu Nadace 77.
V lednu 2002 odchází dosavadní předseda SSNN p.Sýkora ze zdravotních důvodů a do čela
SSNN byl zvolen p.Novák i celé další vedení bylo nové.Nové vedení vytyčilo plán rozvoje
služeb pro všechny sluchově postižené.Dochází ke změně názvu ze SSNN na CESPO o.s.
z důvodu neustálé záměny sdružení se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR.Název
CESPO o.s. vystihuje změnu,která se stala – jde o ustavení Centra služeb pro sluchově postižené.Nové CESPO o.s. přebírá aktivity bývalého SSNN hlavně v tlumočnických službách a
samo rozvíjí další aktivity – poradenství sociálně právní,poradenství o kompenzačních pomůckách a přednáškovou činnost.Poradci a tlumočníci přestávají být od 1.4.2002 dobrovolníky a tímto dnem se stávají placenými zaměstnanci CESPO o.s. CESPO o.s. tak disponuje
profesionálním týmem pracovníků,kteří pro svou práci mají akreditaci.To bylo vlastně záměrem při vytváření nové struktury bývalého SSNN,nyní CESPO o.s.V květnu 2007 schvaluje
MV změnu názvu organizace na CESPO,o.s.,jak to vyžaduje zákon č.83/1990Sb.
Ve výhledu do dalších let je prioritou další rozvoj služeb v rámci celého Ústeckého kraje pro
sluchově postižené a stabilizace pracovního týmu,který již získal cenné zkušenosti
s poskytováním služeb.

Poslání a cíle sdružení

CESPO,o.s. je nevládní a nepolitickou organizací založenou za účelem poskytování sociálních
služeb.Je samostatným a nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou sdružujícím na základě dobrovolného členství neslyšící,nedoslýchavé,ohluchlé a další občany se
sluchovou vadou (dále jen sluchově postižené),osoby zabývající se péči o ně a osoby sympatizujícími se sluchově postiženými.

CESPO,o.s. pomáhá při realizaci programů zajišťujících sociální rehabilitaci a integraci sluchově postižených občanů do společnosti.
Zajišťuje a poskytuje služby sluchově postiženým občanům,zejména v oblasti sociálně právního poradenství,tlumočnických služeb a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.
Obhajoba potřeb,práv,zájmů a nároků sluchově postižených občanů všech věkových skupin.
Pomoc při zabezpečování spolkové,zájmové,kulturní a rehabilitační činnosti sluchově postižených občanů či jejich organizace.
Snižování informačního deficitu sluchově postižených občanů pořádáním přednášek,seminářů a rehabilitačních pobytů pro všechny typy sluchových vad.
Informační a osvětová činnost u zdravé populace o problematice sluchově postižených občanů a jejich integrace do společnosti.
Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími sluchově postižených občanů na
území ČR a uzavírat s nimi dohody o spolupráci či s nimi vstupovat do účelových
svazků.
Navazovat dvou i vícestrannou spolupráci či partnerské vztahy s organizacemi v
zahraničí a může se stát jejich členem.
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Zpráva o hospodaření za r.2007
Příjmy:
Druh příjmů
Vlastní činnost
Úroky z banky
Dotace
Členské příspěvky
CELKEM

Částka

Pozn.
602280
7
748359
1700
1352346

Služby spojené s podnájmem

Výdaje:
Druh výdajů
Částka
Spotřeba materiálu
35466
Spotřeba energie
167717
Spotřeba neskl.dodávek
167227
Prodané zboží
52123
Opravy a udržování
10537,50
Cestovné
10606,5
Ostatní služby
115892
Mzdové náklady celkem
709419
Ostatní daně a poplatky
5778
Odpis nedobytné
25124,50
pohledávky
Úroky z úvěru
2467
Jiné ostatní náklady
20973
Odpisy majetku
25887
Poskyt.členské příspěvky
1000
CELKEM
1350217,5

Pozn.
Kanc.potř,oprava,údržba
Teplo
Elektřina,voda
Pomůcky
Jen zaměstnanci
Spoje a další služby
Zaměstnanci

Členství v NRZP

Hospodářský výsledek:
Druh
Částka

Pozn.

Příjem
Výdej
CELKEM

Hospodářský výsledek

1352346
-1350217,5
2128,5

