Oblastní unie neslyšících Olomouc

INFO
říjen 2015

Co se konalo v září?

Přednáška FINANČNÍ GRAMOTNOST
Přednášela paní Petra Drábková z
firmy Metodica Brno.
Paní Drábková nás informovala o
problematice financí, hotovostních i
bezhotovostních plateb, aj.
Dozvěděli jsme se důležité informace
v oblasti půjček, dluhů, exekucí a
dědictví.
Na konci přednášky proběhla diskuse
a paní Drábková zodpovídala na
velké množství dotazů.

Výlet do OSTRAVY!
Do Ostravy jsme se vydali v sobotu 12. 9. 2015.
Výletu se zúčastnilo 18 osob. Navštívili jsme Landek park –
hornické muzeum a Vysokou pec v Dolních Vítkovicích.
Počasí nám přálo, z Vysoké pece se nám naskytl krásný výhled
na celou Ostravu.
Dozvěděli jsme se spoustu
nových informací, ale také
jsme prožili krásný den
s přáteli.

HANDICAPRALLY
neděle 6. 9. Korunní pevnůstka Olomouc

Přednáška: „Prevence zdraví“
V pátek 18. 9. se uskutečnila
přednáška
neslyšícího
lékaře z Ostravy MUDr. Petra
Buzrly na téma PREVENCE
ZDRAVÍ.
O přednášku byl velký
zájem a přišlo mnoho
neslyšících.

Mezinárodní den neslyšících
26. 9. 2015 se uskutečnila oslava
Mezinárodního dne neslyšících.
Akce byla podařená, zúčastnilo
se velké množství (150) neslyšících
z různých koutů republiky.
Poděkování patří moderátorovi
soutěže KUFR Tomáši Šudřichovi st.
a pomocnici manželce Pavle.
Dále Milanu Švestkovi ml. za
přípravu výborného grilovaného
masa, Pepovi Pastrnkovi za
čepování piva a manželům
Pastrnkovým za obsluhu
v kavárně. Děkujeme všem, kdo
pomohli s přípravou nebo
průběhem akce.

Program na říjen
Volná beseda

2.10.

Volná beseda

5.10.

Cvičení pro zdravá
záda a dobrou
kondici

9.10.

Cvičení paměti

pátek 2. 10. 2015 od 16:00 hod

Cvičení pro zdravá záda a
dobrou kondici
Pondělí 5. 10. od 16:00 hod
Pod vedením lektorky LENKY FASNEROVÉ.
Cvičení je pro muže, ženy i děti všech
věkových kategorií. Na první hodině se
domluvíme,
na termínu pravidelného cvičení tak,
aby to vyhovovalo všem.
S Sebou: pohodlné
ponožky (obuv ne), pití

oblečení,

10.10. Moravský pohár
Neslyšících
v kartách
16.10. Hanácký farmářský trh

16.10. MUDr. Buzrla –
přednáška
ručník,
„Nejčastější
nemoci v interně“
23.10. Valná hromada
30.10. Halloween

První ukázková hodina je ZDARMA!

Cvičení paměti
Pátek 9. 10. od 16:00 hod
Cvičení paměti, pozornosti, myšlení a soustředění s paní
Alenou Kubičíkovou.

Moravský putovní pohár Neslyšících v kartách
(družstev a jednotlivců)
sobota 10. 10. 2015 sraz v 8:45 hod, 9:15 - 9:30 hod losování,
start v 10:00 hod
místo: klubovna OUN Olomouc
vklad: 100 Kč/jednotlivci a 100 Kč/ družstvo
Pravidla: 42 bodů (4 hry po šesti kolech)
ředitel: Tomáš Šudřich st. – sms 732228815
Po skončení předáme ceny a následuje volná beseda.

Hanácký farmářský trh
Pátek 16. 10. od 8:00 do 12:00 hod.
Prezentace a prodej drobných předmětů OUN Olomouc na
Horním náměstí v Olomouci.

Přednáška: „Nejčastější nemoci v interně“
Pátek 16. 10. v 16:00 hod.
MUDr. Petr Buzrla bude přednášet na téma „Nejčastější nemoci
v interně - srdce, cévy, trávicí a dýchací ústrojí a ledviny“.

Valná hromada, následně volná beseda
V pátek 23. 10. od 16:00 hod.
Bude se řešit transformace – ústav nebo spolek.

Halloween
V pátek 30. 10. od 16:00 hod.
Zábava, hry, soutěže. Přijďte ve strašidelném oblečení.

Výsledky Joker - Brno 19. 9. 2015
Jednotlivci
Pastrnek Josef
Pospíšil Milan
Quitt Radek
Šudřich Tomáš

Bodů
902
973
1418
1693

Pořadí
19.
27.
46.
50.

Narozeniny
V měsíci říjnu oslaví své
narozeniny tito členové:
Jana Studená
Nela Šudřichová
Milan Švestka ml.
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!

Od 1. 9. 2015 nastoupila nová sociální pracovnice Bc. Jana
Grohmannová.
Tel: 774 585 225
V kanceláři bude přítomna takto:
Po: 8 - 10 hod
Út: 13 - 16 hod
St, čt, pá: 8 - 12 hod

Spojení s pracovníky
Do OUN je možné spojení přes webkameru pomocí Oovoo a Skype.
Připojení je možné:

Oovoo – OUN Flodrova nebo OUN Pastrnek
Skype – OUN Flodrova nebo OUN Pastrnek nebo OUN Grohmannova

Informace
Od 1. 1. 2015 – se zavedl poplatek
za telefonické služby poskytnuté
OUN.
Klienti mají 2 možnosti:
1. Sociální pracovnice zavolá
z telefonu OUN a klient poté
zaplatí za každou započatou
minutu 3,- Kč.
2. Klient podá svůj vlastní mobil
Pokud klient bude chtít objednat u
lékaře, u kadeřnice, atd. napíše SMS
sociální
pracovnici.
Sociální
pracovnice zavolá (objedná) a
potom zašle klientovi SMS zprávu,
kolik minut volala a kolik Kč,- klient
zaplatí.

Na činnosti a akce naši
organizace je možné se
podívat na Facebooku

www.facebook.com/
OUNOlomouc

Číslo tísňového volání na
Hasičský záchranný sbor
OK pro neslyšící osoby
v Olomouckém kraji je:

725 135 125
Důležité je do zprávy
napsat:

- co se stalo,
- kde (adresa) se to
stalo,

- kdo (jméno) volá o
pomoc.

V OUN je možné koupit
Zboží a služby
Baterie PR 675 H
Baterie 13
Baterie PR 312
Baterie 10
Hadička do sluch.
tenká
Hadička do sluch.
silná
Čisticí tableta
Čištění ultrazvukem
Služby technika
Vysoušecí tablety
na sluchadla

Cena
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,- Kč/balení (6 ks)
15,-Kč/ks
25,-Kč/ks
15,-Kč/ks
5,-Kč/1 čištění
50,-Kč
60,- Kč

Upozornění
Žádáme členy OUN Olomouc, kteří dosud nemají uhrazeny členské
příspěvky na rok 2015, aby příspěvek uhradili. V případě, že nebudete
mít zaplaceno členství OUN, nebudete moci využívat výhod.
Členské příspěvky OUN Olomouc:
Děti 0-6let (rozhoduje rok narození)…………………..členství zdarma
Děti 7-15 let …………………………………………………………..150,-Kč
Od 15let (občanský průkaz) ………………………………………200,-Kč
Starobní důchodci, studenti, matky na mateřské dovolen….150,-Kč

Provozní doba
Po, st: 8 – 12 hod. 13 -17 hod
Út, čt: 8 – 12 hod. 13 -16 hod
Pá: 8 – 12 hod (pouze pro
objednané)

V pátek bude otevřeno dle
naplánovaných akcí.

!!! DOPORUČENÍ !!!
Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez
přítomnosti tlumočníka!
Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám
musíte rozumět!
Při exekuci už je pozdě řešit.

Stránka 2

Vánoce 2004 ● Ročník 1, číslo 1 ● Jménvaší rodiny ● 242 555 019

Fandíte nám?
Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech! Přidali
jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a
sportovní
kluby.
Stačí,
když
nákupy,
které
děláte
běžně, provedete přes www.givt.cz. Část peněz z vaší útraty bude
darována nám a nezaplatíte nic navíc!

Oblastní unie neslyšících Olomouc
Jungmannova 25, 77900 Olomouc
E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz, www.facebook.com/OUNOlomouc
Magdaléna Flodrová: 777 959 722 (soc. pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN
Flodrova
Grohmannová Jana: 774 585 225 (sociální pracovnice, tlumočnice) Skype + Oovoo: OUN
Grohmannova
Pavel Pastrnek: 777 854 328 pouze SMS (předseda OUN), Skype + Oovoo: OUN Pastrnek
Petr Šafránek: 734 834 945 (projektový vedoucí)

