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V roce 2010 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 150
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.
S velkým ohlasem se setkal Masterclass Newyorské pěvecké školy, který
jsme pořádali v květnu 2010. Hlavním mottem této naší aktivity bylo, aby bylo
umožněno studentům klasického i neklasického zpěvu v České republice se
přímo setkat s věhlasnými pedagogy New York Voice School, aniž by opustili
Prahu. Masterclass byl podpořen grantem americké ambasády. Na závěr
kurzu proběhla tisková konference s Donou Vaughn a o kurzech referovala
česká media.
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.
Činnost Hlasového centra o.p.s. se zaměřuje na:
1. vyhledávání a péči o talenty v oblasti hlasu a zpěvu
2. podporu vzdělávání hlasových pedagogů
3. pořádání interaktivních kurzů
4. organizování a pořádání zahraničních výměnných stáží pro pedagogy a
studenty
5. tvorbu a vydávání metodických příruček pro pěveckou a hlasovou
výuku

6. poskytování konzultační činnosti pro hlasové pedagogy a studenty
Přehled akcí v roce 2010:
Termín

Počet účastníků

Akce

27. - 28. 3. 2010

Kurz pro pěvecké pedagogy

19

jaro 2010

Škola hlasové a mluvní výchovy

14

22. 1., 11. 6. A
17. 9. 2010

Jednodenní kurz hlasové a mluvní
výchovy

15

21. - 27. 5. 2010

Masterclass New Yorské pěvecké školy s
Donou Voughn

13

V průběhu roku
2010

Individuální hodiny hlasové výuky

8

Kurz pro Učitelky školy Klíček

7

Kongres učitelů francouzštiny

30

Český rozhlas

50

Přehled projektů předložených v průběhu roku 2010:
1. 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.
Hlavním cílem projektu je výměna dobré praxe a 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.
Mezi specifické cíle projektu patří zajištění komplexního souboru informací o
diagnostice a terapii sluchových vad u dětí s kombinovaným postižením; o
nových metodách klinického pozorování, které přispějí k odhalení deficitu
sluchového hendikepu dítěte; o diagnostice a léčbě různých typů
onemocnění a poruch hlasu; o metodách péče o osoby po cévních
mozkových příhodách vedoucích ke ztrátě či poruše hlasu a řeči; o službách
pro rodiny dětí s postižením sluchu a s kombinovaným postižením a o nových
metodách v oblasti techniky mluveného projevu a péče o hlas.

Realizace projektu je plánována v období říjen 2010 až prosinec 2011 pro
celkem 34 účastníků do 5 evropských zemí (Irsko, Portugalsko, Španělsko,
Švédsko a Francie). Cílovou skupinu účastníků tvoří lékaři a odborný
zdravotnický personál z Hlasového centra o.p.s., ze zdravotnických zařízení
Medico spol. s.r.o. a Medical Healthcom spol. s.r.o., dále pracovníci
provázející rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným hendikepem ze
Společností pro ranou péči z České republiky, ambulantní specialisté, kliničtí
logopedi a pracovníci sociálních a zdravotnických služeb.
Výstupy projektu se budou skládat z popisů činností jednotlivých
navštívených organizací a budou doplněny stručným vyhodnocením a
doporučeními vzhledem ke specifikám ČR. Výsledky projektu budou šířeny
prostřednictvím webových stránek vytvořené národní a evropské sítě
partnerů, dále potom prostřednictvím článků v odborném tisku (např. časopis
Gong, který je určen pro osoby sluchově postižené, časopis Fórum sociální
politiky, časopis Sociální péče a Rezidenční péče), seminářů a sympozií
pořádaných Hlasovým centrem, o.p.s. a partnery projektu.
2. OP LZZ – Středočeský kraj
Pracovní skupina předložila v lednu 2010 v rámci Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Inovativní systém zdravotně sociální
péče o děti s vadami sluchu, vytvořený na základě zahraničních
příkladů dobré praxe“, který nebyl schválen.
Hlavním cílem projektu bylo na základě příkladů zahraniční dobré praxe
vytvořit Centrum komplexní diagnostiky a terapie sluchových vad u dětí
s kombinovaným postižením, zavést do praxe nové metody klinického
pozorování, které přispějí k odhalení deficitu sluchového handicapu dítěte v
raném stadiu vývoje a umožní adekvátní včasnou korekci sluchové vady
dítěte a tím možnost rozvoje komunikace.
Projekt reflektoval na potřebu speciálního centra, které zabezpečí včasnou
diagnostiku a následnou terapii a konzultační podporu pro rodiče dětí se
sluchovým postižením. V současné době chybí systémový přístup v oblasti
zdravotně-sociální péče o děti s těmito postiženími.
3. Fond partnerství, tzv. fond česko – švýcarské spolupráce
Pracovní skupina žádala v březnu 2010 o grant z Fondu partnerství, ale
projekt s názvem „Vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe mezi
českými a švýcarskými odborníky ve využívání vyšetřovacích technik
při diagnostice chorob hrtanu a hlasivek – k prevenci rakoviny hrtanu“,
nebyl schválen.
4. OP VK - Kraj Vysočina
V dubnu 2010 byl Hlasovým centrem o.p.s. předložen projekt „Odborné
vzdělávání pedagogů v kraji Vysočina v oblasti hlasové a mluvní
výchovy“, který nebyl schválen.

5. OP VK - Jihočeský kraj
Dalším projektem, který byl předložen Hlasovým centrem o.p.s. v červenci
2010 v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
v červenci 2010, byl projekt „Škola hlasové a mluvní výchovy“. Projekt
nebyl schválen.
6. Projekt – Magistrát hl. města Prahy
Hlasové centrum o.p.s. předložilo 27. 10. 2010 žádost o poskytnutí grantu od
Magistrátu hlavního města Prahy na projekt „Odborné vzdělávání
pedagogů ZUŠ v oblasti hlasové a mluvní výchovy“ v celkové výši
4 401 800,-Kč. Výsledek hodnocení projektu bude znám do konce března
2011.
Projekt reaguje na strategický dokument hl. m. Prahy pro oblast vzdělávání
na „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m.
Prahy“, jehož zpracovatelem je odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu hl. m. Prahy (podkapitola II. 2. 3 .1 „Základní umělecké školy a
jejich rozvoj“). Projekt podporuje spolupráci pěveckých pedagogů ZUŠ
s odborníky z Hlasového centra o.p.s. a s odborníky z Výzkumného centra
hudební akustiky AMU, vytvoření konzultačního a informačního centra a sítě
spolupracujících odborníků pro přenos informací a prostřednictvím
specializovaných akreditovaných kurzů vzdělávání pěveckých pedagogů ZUŠ
na území hlavního města Prahy.
7. Projekt - Nadace ČEZ
Pracovní skupina Hlasového centra o.p.s. předložila 25. 11. 2010 žádost o
nadační příspěvek do Nadace ČEZ pro projekt s názvem „Centrum
komplexní diagnostiky a terapie sluchových vad“. Výše požadovaných
prostředků od Nadace ČEZ činí 2 447 380,-Kč. Výsledek hodnocení projektu
bude znám do konce března 2011.
Cílem projektu je rozšířit, zkvalitnit a provázat zdravotně sociální péči o děti
se sluchovým postižením prostřednictvím fungování Centra komplexní
diagnostiky a zavést do praxe nové metody klinického pozorování, které
umožní rozpoznání hloubky sluchových postižení v raném stádiu vývoje
dítěte.

V Praze dne 17. 3. 2011
MUDr. Jitka Vydrová
předsedkyně správní rady

