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Výroční zpráva 2018
Spolek Labyrint Brno, z.s. byl založen v roce 2001. Posláním spolku je mimoškolní výchova
a vzdělávání neslyšících dětí a mládeže a realizace dalších vzdělávacích projektů pro různé
cílové skupiny.
Zakladatelkou a předsedkyní spolku je Helena Burianová.
V prvních letech po založení bylo hlavní činností spolku pořádání integračních pobytů pro
smíšené skupiny slyšících a sluchově postižených dětí a pořádání mimoškolních kroužků pro
sluchově postižené děti. Od roku 2002 už neuvěřitelných 16 let nepřetržitě vedeme v Brně
kroužek pro neslyšící děti s programem rozmanitých aktivit, her, dílen 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 jsou interaktivní cvičení pro
výuku různých předmětů, krátká videa s výklady pojmů v českém znakovém jazyce a produkce
krátkých hraných filmů se zapojením sluchově postižených dětí a mladých lidí v hlavních rolích.
Náš první 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 Výchovné
filmy pro neslyšící děti a žáky se v roce 2015 promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro
děti a mládež ve Zlíně a šest z našich filmů bylo v listopadu 2017 uvedeno na 20. ročníku
Mezinárodního festivalu filmů pro děti The Golden Elephant v indickém Hajdarábádu. Do aktivit
spolku bylo od zahájení činnosti dodnes zapojeno několik stovek dětí, mládeže i dospělých
z Brna i dalších míst ČR.

Činnost v roce 2018
Během celého roku 2018 se jednou měsíčně konal tradiční mimoškolní kroužek. Do kroužku
chodilo šest dětí, uskutečnilo se devět lekcí. Pro děti jsme připravili programy se zajímavými
pokusy a kouzly s bublinkami, s vajíčky a triky se vzduchovými efekty. Navštívili jsme bazén
s vířivkou a historickou panorámu v Technickém muzeu v Brně. Uspořádali jsme piknik v parku
Lužánky, byli jsme na výletě vlakem v Kuřimi. V říjnu jsme si připomněli výročí založení
Československa procházkou k památným Stromům republiky. Rok jsme ukončili vánočním
programem s výrobou skleněných sněžítek.
Po celý rok probíhal 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 vzniká metodická příručka a film. Projekt
byl zahájen 1.11.2016 a potrvá do 31.10.2019. 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.

Na aktivitách spolku v roce 2018 spolupracovali:
Helena Burianová, Zuzana Dubová, Anna Kabátová Jurášová a přes dvacet dalších lektorů, lektorek
a ostatních spolupracovníků a spolupracovnic

Poděkování
Za finanční podporu:
Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Expobeauty Prague, s.r.o., Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil
Za vystoupení bez nároku na honorář na benefičních akcích v rámci veletrhů World of Beauty &
Spa v Praze a za organizaci akce:
Petra Slaninová, Ilona Vobejda, Pavel Veselý a Renáta Lucková

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Náklady
spotřebované nákupy a nakupované služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy
CELKEM

v celých tisících Kč
402
1 511
11
15
1 939

Výnosy
provozní dotace
přijaté příspěvky
tržby za vlastní výkony a za zboží
CELKEM

v celých tisících Kč
2 457
8
11
2 476
výsledek hospodaření: 537
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