ÚSTÍ NAD LABEM

Úvodní slovo
Rok 2013 byl pro nás ve znamení velkých změn, nejen že se měnilo občanské sdružení na
obecně prospěšnou společnost, hledali jsme i jiné prostory, které by lépe odpovídaly našim
potřebám i pro naši zvýšenou činnost a aktivitu.
Samozřejmostí je pro nás pokračování v odborném poradenství, tlumočnických služeb,
organizování volnočasových aktivit, své služby nabízíme sluchově postiženým nejen z Ústí na
Labem, ale i jinde.
V první polovině roku pokračovaly přednášky z grantu ČSOB, uspořádali jsme rehabilitační
pobyt v lázních Libverda, který byl velmi vysoko hodnocen a načerpali jsme tolik potřebné
síly na další období.
Ve druhé polovině roku jsme se soustředili na transformaci našeho občanského sdružení na
o.p.s. Potýkali jsme se dost s velkým problémy ,kdy často ani notáři neznali přesný postup
těchto nových změn, kdy se podle nařízení vlády měla občanská sdružení přejmenovat na
o.p.s. nebo na spolky či ústavy..
Zapojili jsme se do projektu „Proč zrovna já“ ve spolupráci s Probační a mediační službou, je
to na pomoc obětem trestních činů.
Od druhé poloviny roku se nám podařilo získat grant z Operačního programu ESF Lidské
zdroje a zaměstnanost na vzdělávání sociálních pracovníků v komunikaci se sluchově
postiženými osobami. Je opravdu škoda, že stále řada institucí i slyšící veřejnosti sluchově
postižení dost podceňuje či doslova bagatelizuje, přitom sluchově postižení se hodně
potýkají s komunikační bariérou, řada s nich se nepřizná, že nerozumí a tím dochází často
k nepochopení a různým nedorozuměním.
Dovolte nám poděkovat všem, kteří přispěli na provoz Centra služeb pro sluchově postižené
a to centrálním orgánům státní správy a samosprávy, rovněž i našim stálým sponzorům
Lafarge Cement, a.s. Čížkovice a Severočeským dolům Chomutov a.s.
Děkujeme moc !

V Ústí nad Labem 30.března 2013

Petr Novák
ředitel CESPO , o.p.s.

Vznik organizace
CESPO, o. s. bylo původně založeno pod názvem „ Severočeské sdružení neslyšících a
nedoslýchavých ( dále jen SSNN),stanovy tohoto sdružení byly registrovány Ministerstvem
vnitra dne 14.4.2000 a faktickou činnost zahájilo sdružení od května téhož roku.
7.září podepisují za SSNN tehdejší předseda p. Sýkora a jeho zástupce p. Franěk smlouvu se
statutárním městem Ústí n/L. o pronájmu budovy bývalé MŠ v Poláčkově ul. čp. 3251/1 na
dobu 10 let. Tímto dnem se SSNN stává nájemcem celé budovy a poskytuje též volné
prostory spolku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR pro jejich vlastní činnost.
V lednu 2002 odchází dosavadní předseda p. Sýkora ze zdravotních důvodů a do čela SSNN
byl zvolen p. Petr Novák a jeho zástupce p. Milan Holub. Nové vedení si vytyčilo plán rozvoje
služeb pro všechny sluchově postižené. Dochází rovněž ke změně názvu ze SSNN na CESPO
o. s. z důvodu neustálé záměny se Svazem neslyšících se nedoslýchavých. Název CESPO o. s.
lépe vystihuje zaměření naší organizace, jde o ustanovení Centra služeb pro sluchově
postižené, mimo tlumočení do znakového jazyka neslyšících rozšiřujeme další služby o
sociálně právní poradenství, poradenství o kompenzačních pomůckách, přednáškovou
činnost pro neslyšící i pro veřejnost. Poradci a tlumočníci přestávají být od 1.4. 2002
dobrovolníky a tímto dnem jsou placenými zaměstnanci CESPO o. s. a CESPO o. s. tak
disponuje profesionálním týmem pracovníků, kteří pro svoji práci mají akreditaci. Rozvíjí se
spolupráce s krajským foniatrem MUDr. Královou, z grantu Nadace 77 se předsedovi p.
Novákovi podařilo získat vybavení pro centrum kompenzační pomůcky pro neslyšící a
nedoslýchavé. V květnu 2007 byla zaregistrována změna názvu organizace na CESPO, o. s.
V říjnu r. 2009 jsme byli nuceni opustit dosavadní prostory v Poláčkově ul. na pokyn
primátora magistrátu města Ústí n. L. p. Kubaty z důvodu prodeje domu, zázemí jsme našli
v Národním domě Velká Hradební 619/33,prostory jsou mnohem menší, 2.patro bez výtahu,
museli jsme se hodně uskromnit, ale i tak jsme se snažili zajistit maximum.
Z důvodu nařízení vlády o změnách statutu dosavadních všech občanských sdružení buď na
o. p. .s. nebo spolky či ústavy, rozhodli jsme se založit o. p. s., tato změna byla schválena
všemi členy na mimořádné členské schůzi 6.5.2013 a 20.listopadu 2013 bylo CESPO, o. p. s.
zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností. Ředitel o.p.s. je Petr Novák, předseda
správní rady Ladislav Alinče a členové správní rady Milan Holub a Miroslava Nováková.
V listopadu 2013 jsme se stěhovali do nových prostor v Hrnčířské ul. 53/18, kde máme
mnohem větší prostory, můžeme více pořádat přednášky pro neslyšící, nebo studenty a
ostatní veřejnost. Tyto prostory více odpovídají záměrům a cílům naší činnosti. Zakládáme
chráněnou dílnu a to masérské služby, reklamní a tiskové služby, zaměstnáváme zdravotně
postižené. 20.12.2013 za účasti pozvaných hostů proběhlo slavnostní otevření CESPO, o. p. s.
Ve výhledu do budoucna je prioritou stabilizace pracovního týmu a zabezpečení všech
sociálních i ostatních služeb.

Poslání a cíle sdružení
Poslání
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,
osoby používající kochleární implantát a další občany se sluchovou vadou, (dále jen sluchově
postižené ), osoby zabývající se péčí o ně a osoby sympatizující se sluchově postiženými.
Posláním CESPO, o. s. je zajišťování a poskytování služeb sluchově postiženým občanům,
zejména v oblasti sociálně právního poradenství, tlumočnických služeb, výuku znakového
jazyka neslyšících, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Dále je to obhajoba
potřeb, práv, zájmů a nároků sluchově postižených občanů všech věkových skupin.

Cíle








Pomáhat při realizaci programů zajišťujících sociální rehabilitaci a integraci sluchově
postižených občanů do společnosti.
Snižování informačního deficitu sluchově postižených občanů pořádáním přednášek,
seminářů a případně i rehabilitačních pobytů pro postižené všemi typy sluchových
vad.
Informační a osvětová činnost u veřejnosti o problematice sluchově postižených
občanů a jejich integrace do společnosti.
Usilovat o odstraňování komunikační bariéry mezi sluchově postiženými a slyšícími.
Snaha o rozšiřování služeb, jejich zkvalitňování.
Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími zdravotně postižených na území ĆR a
v zahraničí, v případě možnosti se stát jejich členem.

Našim posláním i cílem je komplexní zajištění veškerých služeb sluchově postiženým
občanům bez rozdílu a typu sluchové vady. Osvětovou vzdělávací činností se snažíme
informovat širokou veřejnost o problematice sluchově postižených, co znamená sluchové
postižení, naopak u sluchově postižených občanů snižovat informační deficit, se kterým se
v důsledku svého postižení potýkají po celý život.
Svojí činností plánujeme i nadále rozšiřovat služby pro sluchově postižené i za hranice
Ústeckého kraje, všude tam kde tyto služby zajišťovány nejsou.

Zpráva o činnosti CESPO, o. s. za r. 2013
Před námi je opět bilance uplynulého roku, dotace ze strany MPSV zůstala stejná, rovněž tak
i od Magistrátu města Ústí na Labem. KÚ Ústeckého kraje nás bohužel opět z neznámých
důvodů stále nepodporuje. Pokračuje odborné sociální poradenství, poradenství z oblasti
kompenzačních pomůcek, tlumočnické služby pro neslyšící, tvorba vzdělávacích programů
pro odbornou i laickou veřejnost, organizování volnočasových aktivit atd.
V r.2013 i nadále pokračovala spolupráce koordinační skupiny za oblast zdravotně
postižených občanů při odboru Péče o občany Magistrátu města Ústí nad Labem, zúčastnili
jsme se všech pravidelných schůzek. Navázali jsme spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí n. L.
Všichni naši sociální pracovníci se zúčastnili povinného proškolování týkající se sociální práce
v celkovém počtu cca 50 hodin, nezapomněli jsme i na každoroční cvičení záchranářů v České
Kamenici Rescue Patrol.
V první polovině pokračovala další část finančního vzdělávání pro neslyšící díky Nadačního
programu ČSOB. Přednášeli jsme skoro po celé republice.
Pro neslyšící jsme uspořádali díky našim sponzorům opět po delší době rehabilitační pobyt
v Lázních Libverda ve dnech 14.6.-16.6.,škoda jen že někteří přihlášení se na poslední chvíli
nemohli zúčastnit, kvůli proběhlým povodním.
Ve druhé polovině roku se nám podařilo díky usilovné snaze našeho předsedy p. Nováka
získat dotaci na projekt s názvem Základy komunikace se sluchově postiženým klientem,
který je podporován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. Projekt je určen pro vedoucí a sociální pracovníky, pod číslem OP LZZ-ZS 824997/2013.
V závěru roku jsme se ve spolupráci s Probační a mediační službou zapojili na pomoc
obětem trestních činů do projektu „Proč zrovna já“. Rovněž jsme se přestěhovali do větších
prostor, které více odpovídají našim potřebám, založili jsme o.p.s. se stejným názvem jako
dosavadní občanské sdružení a dne 20.11.2013 zápisem do rejstříků obecně prospěšných
společností CESPO, o. s. zaniká a vzniká CESPO, o. p. s. se sídlem v Hrnčířské ul. 53/18 , Ústí
nad Labem.
Dne 20.12. proběhlo slavnostní otevření nové o.p.s. v nových prostorách za účasti pozvaných
hostů. Od toho dne máme chráněnou dílnu a to tiskárnu a masérské služby, kde
zaměstnáváme zdravotně postižené.
Moc děkujeme našim sponzorům Lafarge Cement, a. s. Čížkovice a Severočeské doly a.s.
díky jim jsme mohli uskutečnit některé sociální programy .

Pracovníci CESPO,o.s.
Petr Novák
předseda Rady CESPO,o.s.
projektový manažer
ekonomický ředitel
poradce na kompenzační pomůcky

Milan Holub
1. místopředseda
tlumočník znakového jazyka neslyšících

Miroslava Nováková
odborné sociální poradenství
organizátor volnočasových aktivit
sociální pracovník

Realizované projekty
Projekt komunitního centra pro sluchově postižené běží bez přestávky od r.2001 a je
finančně podporován MPSV, Úřadem práce ( zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením) a Magistrátem města Ústí nad Labem, dále Nadačním grantem ČSOB, Operačním
programem ESF Lidské zdroje a zaměstnanost.

Část odborná :
Odborné sociální poradenství č. reg. 8532431
Odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek + jejich montáž a údržba
Tlumočení do znakového jazyka neslyšících č. reg. 9382099
Tlumočení na principu totální komunikace ( více způsobů tlumočení)
Výuka znakového jazyka neslyšících
Přednášky pro studenty i ostatní veřejnost
Přednášková činnost pro neslyšící, osvětové, vzdělávací a informační
Akreditace vzdělávací instituce č. 2012/0942-1
Akreditace Základy komunikace se sluchově postiženým klientem č. 2013/0819 – PC/SP/VP
Grant z Nadačního programu ČSOB – finanční gramotnost
Grant ESF z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod číslem
CZ.1.04/3.1.03/A7.00082

Vzdělávací přednášky ČSOB – finanční vzdělávání z Nadačního programu
ČSOB
15.1. – ČUN Praha
12.2. – ČUN Praha
19.3. – SNN Trutnov
26.3. – ČUN Praha
2.4. – SNN Trutnov
9.4. -

ČUN Praha

17.4. – CDS Brno
18.4. – ČUN Olomouc
23.4. – SNN Trutnov
30.4. – SNN Trutnov
21.5. - ČUN Praha
29.5. – SNN Trutnov

13.6. – SNN Trutnov

Semináře - komunikace se SP – projekt ESF z prostředků operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
19.9.- Benátky nad Jizerou
26.9. - Malšovice
5.10. - Varnsdorf
10.10.- DPS Dobětice
12.10.- Trutnov
17.10.- Mladá Boleslav
19.10.- Žatec
24.10.- Česká Lípa
2.11.- Plzeň
14.11. – Pardubice
19.11. – Olomouc
25.11.- Soběslav
28.11. - Kréta Terezín

Semináře – účast našich pracovníků na školení - celkem cca 50 hodin
15.1.-17.1.-seminář vzdělávání pracovníků BFZ o.p.s.
16.3. – INSPO Praha
11.4.- MPSV Praha – Právní předpisy do posuzování osob se
zdravot. handicapem – účast ing. Müllerové MPSV
24.4. – Praha – seminář v parlamentu – Postavení osob s
těžkým zdravotním postižením – ThDr. Klasnová z VV
29.4. – Jílové u Děčína – seminář o přeměně o. s. na o.p.s.
12.9. – Zdravotnický kongres na KÚ Ústeckého kraje

12.9. - seminář pro příjemce dotací z ESF Praha
12.9.- 14.9. –účast na cvičení záchranářů Rescue Patrol Česká Kamenice

Provedené kontroly v CESPO, o. s.
21.2.- kontrola z OSSZ – kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Protokol č. 328/13/559
28.3.- kontrola z KÚ Ústeckého kraje – kontrola plnění registračních podmínek.
Obě kontroly proběhly v naprostém pořádku, nebyly zjištěny žádné závady ani připomínky.

Volnočasové aktivity v r.2013
21.1. – návštěva studentek VOŠ Ústí n. L. – zubní laborantky
16.2. – muzeum města Ústí nad Labem – výstava Giganti
25.2.- Valná hromada CESPO, o. s. – oslava Valentýna
25.3. – přednáška Bc. Janatové z magistrátu Ústí n. L. –změny v sociální oblasti
6.4.- Joker karty neslyšících
13.4. - návštěva zákulisí Činoherního studia Střekov Ústí n. L.
15.4. – další návštěva studentek VOŠ Ústí n. L.
6.5. - mimořádná valná hromada – změna právní subjektivity
11.5. – výlet do skanzenu Zubrnice
13.5. – oslava svátku matek
14.6.-16.6.- rehabilitační pobyt v lázních Libverda
listopad -prosinec 2013 – stěhování do nových prostor
18.12. – oslava ukončení roku

Zpráva o hospodaření za r. 2013
Příjmy:
Druh příjmů
Úroky z banky
Dotace
Sponzoři
Prodej kompenzač. pom.
Členské příspěvky
CELKEM

Částka

Pozn.
358
930266
31000
31821
1600
995045

Výdaje:
Druh výdajů
Částka
Spotřeba materiálu
68365
Spotřeba energie
41292
Prodané zboží
86429
Odpisy majetku
51272
Opravy a udržování
34935
Cestovné
21302
Ostatní služby
140198
Mzdové náklady celkem
595123
Ostatní daně a poplatky
10965
Poskyt.členské příspěvky
500
Úroky z úvěru
3363
CELKEM
1053744

Hospodářský výsledek:
Druh
Částka
Příjem
Výdej
CELKEM

Pozn.
Kanc.potř,oprava,údržba
Elektřina
Pomůcky

Spoje a další služby
Zaměstnanci
Členství v NRZP

Pozn.
995045
-1053744
-58699

Hospodářský výsledek

