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Hlavní činností  
spolku Labyrint Brno, 
o.s. je mimoškolní 
výchova a vzdělávání 
sluchově postižených dětí.

Poděkování
Za finanční podporu: Evropský sociální fond a státní 
rozpočet ČR, Nadace Open Society Fund Praha – 
Norway Grants, 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 organi-

zaci akce: Honza Kříž, Jana Yngland, Pavel Veselý

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová

Foto: Barbora Brandýská, Helena Burianová, Lucie Dubová, Dáša Máliková

www.filmyproneslysicideti.cz 

www.labyrintbrno.cz www.eliska.cz

Labyrint Brno, o.s., Bendlova 150/26, 613 00 Brno  

tel.: 548 524 289, e-mail: labyrint-brno@volny.cz 

IČ 265 48 542, číslo účtu: 174 731 444/0300

Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31. 12. 2014

NáKLadY v celých tisících Kč

spotřeba materiálu 722

služby 889

osobní náklady včetně zákonných odvodů 4 946

ostatní náklady 20

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 

0

CELKEM 6 577

VýNOSY v celých tisících Kč

tržby za vlastní výkony a za zboží 180

úroky 2

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 7

provozní dotace 6 578

CELKEM 6 767

VýSLEdEK HOSPOdařENí 190



Nezisková organizace Labyrint Brno, o.s. byla založena 

v roce 2001. Hlavní činností organizace je mimoškolní 

vzdělávání a výchova sluchově postižených dětí a mládeže. 

Pracujeme zejména s dětmi z Brna, ale některé výstupy 

(výchovné filmy a vzdělávací portál www.eliska.cz) jsou 

určeny dětem z celé ČR. Cílem našich aktivit je podpora 

sociálních dovedností a rozvoj poznání a slovní zásoby 

neslyšících dětí s využitím metod a postupů respektujících 

jejich specifické komunikační potřeby – využití znakového 

jazyka, práce s příběhy, důraz na vlastní zkušenost a zá-

žitek, upevňování nových poznatků pomocí dramatických 

metod, e-learning, filmová výchova a terapie.

Zakladatelkou a předsedkyní spolku je Helena Burianová.

V prvních letech po svém založení sdružení pořádalo in-

tegrační pobyty pro smíšené skupiny slyšících a slucho-

vě postižených dětí a mimoškolní kroužky pro sluchově 

postižené děti. Od roku 2002 nepřetržitě vedeme kroužek 

dramatické výchovy s programem tematických worksho-

pů a poznávacích exkurzí pro děti v Brně. V letech 2004 

až 2009 jsme vydali tři DVD s pohádkami v českém zna-

kovém 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. 

Hlavním výstupem těchto projektů je vytvoření a provoz 

vzdělávacího portálu www.eliska.cz a produkce krátkých 

filmů se zapojením samotných dětí v hlavních rolích. Film 

HOLOUBCI byl v roce 2012 vybrán na přehlídku Golden 

Egg na Mezinárodním filmovém festivalu v Reykjavíku. 

Portál www.eliska.cz získal v roce 2007 ocenění na vele-

trhu Schola Nova v Praze. Do aktivit sdružení bylo od za-

hájení činnosti dodnes zapojeno několik stovek sluchově 

postižených dětí z Brna i z dalších míst ČR.

Činnost v roce 2014
Po celý rok 2014 probíhaly aktivity projektu „Výchovné fil-
my pro neslyšící děti a žáky“ (CZ.1.07/1.2.00/27.0004). 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-

dem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 

osa Počáteční vzdělávání. Jde o individuální projekt 

řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Partnery projektu jsou školy pro sluchově postiže-

né v Brně a v Ostravě. Dále jsou zapojeny spolupracující 

školy pro sluchově postižené v Olomouci a Valašském 

Meziříčí. Projekt byl zahájen 1. dubna 2012 a bude ukon-

čen 31. března 2015. V rámci projektu bude natočeno 12 

krátkých výchovných filmů s příběhy na téma preven-

ce sociálně-patologických jevů, vzniknou doprovodné 

výukové materiály a bude probíhat mimoškolní práce 

s dětmi ve všech zapojených školách. Během celého roku 

2014 se konaly mimoškolní kroužky ve školách v Brně, 

Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí a probíhala 

práce se staršími dětmi v klubu v Brně. Během roku bylo 

pod vedením režisérky Zuzany Dubové natočeno všech 

12 krátkých filmů o celkové stopáži 190 minut a byly za-

hájeny postprodukční práce. Natáčení filmů se účastnilo 

35 dětí ze všech partnerských a spolupracujících škol. 

V roce 2014 byla také vytvořena většina z plánovaných 

doprovodných materiálů – výklady pojmů a interaktivní 

cvičení z oblasti prevence. Výklady i cvičení jsou dostup-

né na portálu www.eliska.cz.

V listopadu 2014 jsme zahájili práci na novém projektu 

LIV. Tématem projektu je prevence domácího násilí u slu-

chově postižené mládeže. Projekt podpořila Nadace Open 

Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 

který je financován z Norských fondů. Partnery projektu 

jsou střední školy pro sluchově postižené v Brně a ve Va-

lašském Meziříčí. Obsahem projektu je mimoškolní prá-

ce se skupinou sluchově postižených teenagerů v obou 

školách, vytvoření příručky k prevenci domácího násilí 

a natočení krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou po-

dílet sami sluchově postižení mladí lidé. Projekt potrvá do 

31. ledna 2016. 

Hlavní spolupracovníci a spolupracovnice v roce 
2014

Barbora Brandýská, Pavla Crhonková, Zuzana Dubová, 

Kristýna Kučerová, Zdeněk Lázníček, Dagmar Máliko-

vá, Simona Pelhřimovská, Radmila Staňková, Alexandr 

Zvonek, Lucie Zvonková a dalších 146 spolupracovníků 

a spolupracovnic…


