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náklady

v celých tisících Kč

spotřebované nákupy a nakupované služby

223

osobní náklady

222

daně a poplatky

2

ostatní náklady

8

CELKEM

455

výnosy

v celých tisících Kč

provozní dotace

215

přijaté příspěvky

57

tržby za vlastní výkony a za zboží

56

ostatní výnosy

31
359

výsledek hospodaření

-96

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová
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Hlavní činností
spolku Labyrint Brno
je mimoškolní výchova
a vzdělávání.

Labyrint Brno, z.s.

CELKEM

Výroční zpráva
2016

Spolek Labyrint Brno, z.s. byl založen v roce 2001. Hlavní
činností spolku je mimoškolní výchova a vzdělávání neslyšících dětí a mládeže a realizace vzdělávacích projektů pro
další cílové skupiny.

chovné filmy pro neslyšící děti a žáky se 1. června 2015
promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro děti
a mládež ve Zlíně. Do aktivit spolku bylo od zahájení činnosti dodnes zapojeno mnoho stovek dětí, mládeže i dospělých z Brna i z dalších míst ČR.

Zakladatelkou a předsedkyní spolku je Helena Burianová.
V prvních letech po založení jsme pořádali integrační
pobyty pro smíšené skupiny slyšících a sluchově postižených dětí a mimoškolní kroužky pro sluchově postižené
děti. Od roku 2002 nepřetržitě vedeme dramatický kroužek s programem tematických workshopů a poznávacích
exkurzí. V letech 2004 až 2009 jsme vydali tři DVD s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nejmenší neslyšící děti. Od roku 2005 realizujeme projekty s podporou
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
zaměřené na využití e-learningu a multimedií ve vzdělávání neslyšících žáků a na výchovu filmem. Hlavním výstupem těchto projektů je vytvoření vzdělávacího portálu
www.eliska.cz a produkce krátkých filmů se zapojením
samotných dětí a mladých lidí v hlavních rolích. Film
HOLOUBCI byl v roce 2012 vybrán na přehlídku Golden
Egg na Mezinárodním filmovém festivalu v Reykjavíku.
Tři z krátkých filmů vytvořených v rámci projektu Vý-

Činnost v roce 2016
V roce 2016 jsme dokončili projekt LIV – prevence domácího násilí u sluchově postižených teenagerů
podpořený z Norských fondů prostřednictvím Nadace
Open Society Fund Praha. Partnery projektu byly střední
školy pro sluchově postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí. V obou školách se konal mimoškolní klub s programem zaměřeným na témata spojená s domácím násilím
a osobním rozvojem. Současně se studenti připravovali
na natáčení dokumentárního filmu o životě sluchově
postižených teenagerů. Autorka námětu, scenáristka
a režisérka Zuzana Dubová z účastníků klubů vybrala
tři protagonisty a jejich příběhy poté zaznamenala v celovečerním dokumentu Mluvící uši. Film měl premiéru
30. ledna 2016 v kině ART v Brně za účasti více než 100
diváků. Dalším výstupem projektu je příručka o domácím násilí speciálně zpracovaná pro sluchově postiženou
mládež. Film je k dispozici na DVD, příručka je ke stažení na našich www-stránkách.
Během celého roku probíhal jednou měsíčně tradiční
mimoškolní kroužek. Do kroužku chodilo šest dětí,
uskutečnilo se celkem devět lekcí. Absolvovali jsme několik exkurzí a zážitkových programů: Dům rytířských
ctností s výukou šermu, Jumppark a skákání na trampolínách, návštěva kavárny neslyšících, výlet k řece
a házení Morany, arboretum Mendelovy univerzity, zvířecí útulek na Kociánce. Od října 2016 vedoucí lektorka
Anička připravila sérii programů se zajímavými pokusy,
kouzly a triky: magnetismus, optické iluze, kvetoucí čaje
v čajovně.

Od 1. listopadu 2016 realizujeme nový projekt Cesta
příběhů spolufinancovaný EU v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu
je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí. Obsahem projektu je mimoškolní práce s romskými žáky a žákyněmi formou čtenářských klubů s předčítáním vybrané beletrie a s atraktivním doprovodným
programem. V rámci projektu vznikne metodická příručka a film. Projekt potrvá do 31. října 2019. Partnerem
projektu je Celé Česko čte dětem, o.p.s. Do projektu
jsou zapojeny školy ve městech Bohumín, Brno, Bruntál, Jihlava, Karviná, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí a Vysoké Mýto a dětský domov Tisá.

Hlavní spolupracovníci a spolupracovnice
v roce 2016
Zuzana Dubová,
Anna Kabátová Jurášová,
Lucie Zvonková
		
…a další

