Výroční (malá) zpráva za rok 2011

Slovo předsedy
Za uplynulý rok, tedy rok 2011 nevykazujeme plnohodnotné výsledky, z důvodu nedostatku
finančních prostředků, které naše sdružení neobdrželo od státu. Přesto zatím funguje a pokračuje ve
své činnosti, ve skutečnosti však méně než v předchozích letech. Dovolím si vděčně poznamenat, že
díky darům fyzických osob a institucí se nám podařilo pokračovat v naší sbírce, o jejíž
administrativní záležitosti se postarali naši spolupracovníci.
Rovněž byl rok 2011, kromě očekávaných změn či výzev i krizí, ale samozřejmě také rokem
pokračování. Větší část naší práce je snazší, díky našim koordinačním schopnostem, ale musíme
stále informovat, a prosazovat své návrhy a žádosti o pomoc s neslyšícími atd., kterým řada
institucí, velvyslanectví či zahraničních sektorů není zvyklá věnovat pozornost, ale myslím, že to
časem přijde.
Dále mi dovolte věnovat se třem oblastem naší práce.
Kampaň veřejné sbírky pro Zemunskou školu pro neslyšící děti v Srbsku jsme zahájili již před třemi
roky a stále pokračuje. Získat výtěžek v roce 2011 bylo opravdu náročné.
Další oblastí je partnerství a budoucí spolupráce s největšími nevládními organizacemi neslyšících,
např. Světová federace neslyšících a Evropská unie neslyšících. Neoficiální jednání proběhlo v
Budapešti jako inspirace pro čtyřku severských států, včetně nevládních organizací neslyšících.
Představitelé se společně vyjádřili nad zamýšlenou cestou vzniku sekce fóra pro rozvoj spolupráce
neslyšících, po které toužím i já. Naše jednání budou i nadále pokračovat.
Třetí ročník semináře byl zahájen ve spolupráci s informačním střediskem OSN v Praze, kde
probíhaly dialogy dvou nevládních organizací o jejich nezkušenosti týkající se problematiky
neslyšících. Protože obě tyto organizace nemají znalosti světa neslyšící komunity.
Upřímně řečeno, pro naše sdružení je důležitá budoucí spolupráce s ostatními státy, zaměřená na
rozvoj pomoci pro neslyšící.
Nové sekce, Lidských práv a transformační spolupráce a Rozvojové spolupráce a pomoci, podporují
přípravy na svou budoucí práci zaměřenou na pomoc neslyšícím v Balkánských zemích i zemích
Východní Evropy.
Váš
Roman Lupoměský

Evropská diskuze
V květnu 2011 se shromáždění Evropské unie neslyšících uskutečnilo v Budapešti, a to z důvodu
předsednictví Maďarska v Evropské unii. Hlavním tématem shromáždění bylo Umění lobování.
Toto jako strategie s cílem maximalizovat vnitrostátní provádění Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením. Shromáždění se zúčastnilo přes 160 hostů z 35 států, včetně zástupce
občanského sdružení Neslyšící s nadějí jako hosta.
Naše debata se zaměřovala jen na rozvoj pomoci pro neslyšící, jak najít základní kámen na vznik
Fóra pro rozvojovou spolupráci. Finský tým měl velký zájem o spolupráci a byl nadšen naším
návrhem na vytvoření orgánu pro spojení s Evropskou unií neslyšících. Tato debata však bude
pokračovat.

Foto: Po neoficiální diskuzi. Zleva: R. Lupoměský, předseda
Neslyšící s nadějí, spolu M. Jokinenem, prezident Světové federace neslyšících v Budapešti.

Foto: Seminář

Přednášková činnost
Naše snaha o informovanost, která se začala zveřejňovat v roce 2009 a pokračovala naší kampaní
pro informační sektor. Avšak všichni, kteří se zabývají mediálními či redakčními sektory, svým
způsobem reagovali nedostatečně na naše výzvy. Tito, zejména novináři, potřebují získávat více
informací o problematice dění neslyšících v chudých zemích.
Roku 2011 se přednášková (dobrovolná) činnost zabývala veřejnými informačními tématy, od
rozvojové spolupráce pro neslyšící, přes jazykové menšiny a kultury neslyšících ve světě, až po
vizuální prezentace či materiály.
Pravidelný seminář naše sdružení zahájilo jako vždy v měsíci září, v souvislosti se svátkem
Mezinárodního dne neslyšících. Byl uspořádán v informačním středisku OSN v Praze, kde
probíhaly diskuze řad nevládních organizací, např. Člověk v tísni a Světlo pro svět, o tom, jaké jsou
zkušenosti s pomocí neslyšícím dětem v Etiopii či Kosovu. Dále jsme hledali cestu k vytvoření
strategického plánu. Plánu o tom na jakém základě založit platformu dalšího rozvoje budoucí
spolupráce, v rámci projektu, týkající se zejména pomoci neslyšícím.

Foto: Simultánní tlumočnice znakového jazyka pro neslyšící při projevu pana Zoubka, Světlo pro
svět.

Foto: Zprava velvyslankyně Srbské republiky v Praze, paní Maja Mitrovic.

Veřejná sbírka a kampaň
V roce 2008 vyhlásilo naše sdružení veřejnou sbírku, a později i DMS, na nákup audiologického
přístroje pro neslyšící děti ve městě Zemunu, v Srbsku. Naše kampaň „Audiologická pomoc pro
neslyšící děti ve městě Zemunu“ byla změněna, dle staré smlouvy, na smlouvu novou, s názvem
„Nákup audiologického přístroje Madsen (GN Otometrics)“, která trvá do roku 2012.

Naši dobrovolníci
Toto byli řádní dobrovolníci při krátké spolupráci s naším sdružením NsN, o. s., či při pořádání
malých akcí. Naše sdružení by jim rádo poděkovalo za jakoukoli spolupráci s tím, že organizovali
rok po roce naši činnost.

Finanční (malá) zpráva
příjmy z veřejné sbírky
příjmy z DMS

20000,00 Kč
1728,00 Kč

přijaté dary

310,00 Kč

úroky

121,12 Kč

provozní výdaje
mzdové výdaje
Celkový zisk

10514,80 Kč
0,00 Kč
11644,32 Kč

