Výroční zpráva 2012
Správní rada: MUDr. Jitka Vydrová (předseda správní rady), Jiřina Marková – Krystlíková
(člen správní rady), Mgr. Regina Szymiková (člen správní rady)
Dozorčí rada: Mgr. Zdeňka Wejmelková (předseda dozorčí rady), Ing. Petr Domagalský (člen
dozorčí rady), MUDr. Jan Vydra (člen dozorčí rady)
V roce 2012 uspořádalo Hlasové centrum, o.p.s. kurzy, přednášky a workshopy, jejichž
smyslem byla zejména edukace či rehabilitace mluvního či zpěvního hlasu. Účastníky těchto
akcí byli lidé, kteří mají problémy se svým hlasovým projevem. Byli to lidé, kteří jsou ve své
profesi závislí na kvalitě svého hlasu - učitelé, manažeři, zaměstnanci telefonních společností,
rozhlasoví moderátoři i jiní výkonní umělci. Akcí se zúčastnilo více než 34 frekventantů. Větší
část nákladů obecně prospěšné společnosti tvoří odměny pro přednášející, menší část
náklady na provoz kurzů a vydávání brožur a příruček.
Hlasové centrum, o.p.s. odměnilo vítěze pěvecké soutěže Pražský pěvec a podpořilo zvláštní
cenou “Za barvu hlasu” Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
Obecně prospěšná společnost těsně spolupracuje se specializovaným zdravotnickým
zařízením Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom spol. s. r. o., s pedagogy
Pražské konzervatoře a s Kabinetem hlasové a mluvní výchovy DAMU.
Činnost Hlasového centra o.p.s. se zaměřila na:
- rehabilitaci a reedukaci poruch mluvního hlasu
- rehabilitaci a reedukaci poruch zpěvního hlasu
- podporu vzdělávání hlasových terapeutů a hlasových pedagogů
- podporu vzdělávání učitelů základních, středních a vysokých uměleckých škol
- pořádání interaktivních vzdělávacích kurzů
- organizaci a vedení Školy hlasové a mluvní výchovy
- spolupráci na rehabilitaci osob s poruchami hlasu, sluchu a řeči
- organizování a pořádání výměnných stáží pro pedagogy a studenty
- vydávání metodických příruček a studijních textů pro výuku v oblasti hlasu, řeči a sluchu
- vydávání metodických příruček a studijních textů pro rehabilitaci osob s poruchou hlasu,
sluchu a řeči

- vyhledávání a podpora talentů v oblasti hudby a zpěvu
- poskytování konzultační činnosti pro hlasové pedagogy a studenty
- poskytování poradenství pro osoby s poruchami hlasu, sluchu a řeči a pro osoby, které
o ně pečují
- výzkumnou a publikační činnost
- rozvoj inovativních rehabilitačních metod

V Praze dne 15. 3. 2013
Ing. Hana Vošahlíková
Ředitelka Hlasového centra, o.p.s.

