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V roce 2015 uspořádalo Hlasové centrum, o.p.s. vzdělávací aktivity zaměřené zejména na
oblast edukace či rehabilitace mluvního a zpěvního hlasu. Účastníky těchto akcí byli lidé,
kteří jsou ve své profesi závislí na kvalitě svého hlasu - učitelé, manažeři, zaměstnanci
telefonních společností, rozhlasoví moderátoři i jiní výkonní umělci.
Hlasové centrum, o.p.s. podpořilo pěveckou soutěž Pražský pěvec a Mezinárodní pěveckou
soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
V červnu 2015 byl ukončen projekt OP VK s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/48.0033 a s
názvem "OBSAH, METODY A FORMY POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH".
Realizátorem projektu byla Západočeská univerzita v Plzni. Hlasové centrum, o.p.s. bylo
společně s občanským sdružením Step by step partnerem projektu. Cílem projektu bylo
podpořit polytechnickou výchovu v MŠ a přispět k profesnímu rozvoji pedagogů a ředitelů
mateřských škol v oblasti komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí
prostřednictvím kurzu interního mentoringu, odborných stáží v zařízeních předškolního
vzdělávání (tuzemské a zahraniční) a kurzu Hlas a řeč jako součást osobnosti. Hlasové
centrum, o.p.s. zorganizovalo v rámci uvedeného projektu OP VK v roce 2015 zahraniční
odbornou stáž pro 5 ředitelů a učitelů mateřských škol z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Činnost Hlasového centra o.p.s. se ve spolupráci s Hlasovým a sluchovým centrem
Praha/Medical Healthcom s.r.o. zaměřuje 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 ně
pečují
•výzkumnou a publikační činnost
•rozvoj inovativních rehabilitačních metod
V Praze dne 28. 4. 2016
Ing. Hana Vošahlíková
Ředitelka Hlasového centra, o.p.s.

