Výroční zpráva za rok 2011
Hlasové centrum, o.p.s.
založeno v 28. 3. 2008
IČ: 283 74 011

Dne 29.06.2011 se v prostorách sídla obecně prospěšné společnosti Hlasové centrum,
o.p.s. , IČ: 283 74 011, se sídlem Praha 4, Ke Stáčírně 607/2, PSČ 149 00 konalo jednání
zakladatelů.
Přítomni tohoto jednání byli oba zakladatelé:
1.
MUDr. Jitka Vydrová, r.č. 575101/0463 Praha 4, Dunovského 330/13, PSČ
149 00,
2.
MUDr. Jana Dubová, r.č. 715829/0777 Praha 9, Nad Rybníkem 90, PSČ 190
12
Program jednání byl zaměřen na změnu zakládací listiny.
Zakladatelé změnili zakládací listinu v návaznosti na novelizaci zákona o obecně
prospěšných společnostech.
Změny:
1. Změna sídla firmy:
Praha 4, Dunovského 330/13, PSČ 149 00
Zapsáno: 30.září 2010 Vymazáno: 14.července 2011
Praha 2, Španělská 759/4, PSČ 120 00 Zapsáno: 14.července 2011
2. Rozšíření činností společnosti
3. Nový statutární orgán společnosti – vytvoření pozice ředitele: Ing. Hana Vošahlíková

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)

Informace o aktivitách Hlasového centra, o.p.s. v roce 2011:
V roce 2011 uspořádalo Hlasové centrum, o.p.s. skupinové a individuální kurzy hlasové a
mluvní výchovy, 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 100 frekventantů. Větší část nákladů obecně
prospěšné společnosti tvoří odměny pro přednášející, menší část náklady na provoz kurzů
a vydávání brožur a příruček.
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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/Medical Healthcom spol. s. r. o., s pedagogy
Pražské konzervatoře a s Kabinetem hlasové a mluvní výchovy DAMU. Věnuje se
konzultačním činnostem pro hlasové pedagogy a studenty Západočeskou univerzitou v
Plzni.
Přehled akcí v roce 2011:
•

Kurzy pro pěvecké pedagogy (celkem 13 pedagogů)
- 26. – 27. 2. 2011 (jednodenní kurz pro 4 pedagogy a dvoudenní kurz pro 9
pedagogů)

•

•

Kurzy hlasové a mluvní výchovy (celkem 38 osob)
- 4. 2. 2011 kurz pro 3 účastníky
- 18. 3. 2011 kurz pro 4 účastníky + 2 účastníci bezplatně
- 8. 4. 2011 kurz pro 8 účastníků
- 13. 5. 2011 kurz pro 3 účastníky
- 3. 6. 2011 kurz pro 3 účastníky
- 21. 10. 2011 kurz pro 7 účastníků
- 2. 12. 2011 kurz pro 8 účastníků
Individuální kurzy hlasové a mluvní výchovy (celkem 2x)

•

Individuální hlasová a mluvní výchova (celkem 24x + 10x bezplatně)

•

Bezplatné akce pro ZUŠ
-

1 x akce pro studenty - Deylova konzervatoř

-

1 x akce pro žáky - ZUŠ v Kladně

Přehled činností Hlasového centra o.p.s. po jejich rozšíření (od července 2011):
- rehabilitace a reedukace poruch mluvního hlasu
- rehabilitace a reedukace poruch zpěvního hlasu
- podpora vzdělávání hlasových terapeutů a hlasových pedagogů
- podpora vzdělávání učitelů základních, středních a vysokých uměleckých škol
- pořádání interaktivních vzdělávacích kurzů
- organizace a vedení Školy hlasové a mluvní výchovy
- spolupráce 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
- výzkumná a publikační činnost
- rozvoj inovativních rehabilitačních metod
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Projekt Leonardo da Vinci
Hlasové centrum o.p.s. zažádalo v únoru 2010 o grant na projekt mobility v rámci
programu Leonardo da Vinci. Projekt s názvem „Rehabilitace řeči a hlasu a
komunikačních dovedností u dětí s poruchou sluchu“ s registračním číslem
CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134057 byl podpořen grantem ve výši 50 000,-€. Grantová
smlouva byla s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy uzavřena 26. 10.
2010.
Projekt s názvem " Rehabilitace řeči a hlasu a komunikačních dovedností u dětí
s poruchou sluchu" (registrační číslo projektu: CZ/10/LLP-LdV/PLM/134057) byl zaměřen
na výměnu dobré praxe a odborných zkušeností v oblasti péče o osoby s poruchami
sluchu, hlasu a řeči v rámci vytvořené sítě spolupracujících institucí a šíření výsledků
projektu relevantním organizacím v České republice.
V projektu bylo v období od října 2010 do konce září 2011 realizováno 6 týdenních běhů
do pěti evropských zemí (Španělsko, Švédsko, Irsko, Francie a Portugalsko) pro celkem
34 účastníků z Hlasového centra, o.p.s., ze Společnosti pro ranou péči o. s. a z polikliniky
ambulantních specialistů Medico spol. s.r.o. Účastníky stáží byli specialisté v oblasti
diagnostiky a léčby všech typů onemocnění a poruch hlasu, sluchu a řeči, v oblasti péče o
osoby neslyšící, nedoslýchavé a sekundárně ohluchlé a v oblasti podpory rodin dětí se
sluchovým a kombinovaným postižením.
Prostřednictvím projektu získali účastníci informace v oblasti: diagnostiky a terapie
sluchových vad u dětí a dospělých, nových metod klinického pozorování, diagnostiky a
léčby všech typů onemocnění a poruch hlasu, podpory a provádění rodiny dětí se
sluchovým a kombinovaným postižením, péče o osoby při ztrátě či poruše hlasu a řeči,
péče o hlas a techniky mluveného projevu.
Získané informace projektu jsou šířeny prostřednictvím webových stránek Hlasového
centra, o.p.s., prostřednictvím seminářů a sympozií pořádaných Hlasovým centrem, o.p.s.
a partnery projektu.
V Praze dne 16. 5. 2012
Ing. Hana Vošahlíková
Ředitelka Hlasového centra, o.p.s.
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