Oblastní unie neslyšících Olomouc

INFO
září 2015

Co se konalo v červenci a srpnu?

INTEGROVANÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
INTEGROVANÝ SPORTOVNÍ TÁBOR pro děti se sluchovým
postižením se letos uskutečnil ve dnech 18. – 25. července
na Rusavě v krásném prostředí Hostýnských vrchů.
Sportovního tábora se zúčastnilo 25 dětí, pro které
bylo připraveno mnoho aktivit, které nachystala skupina
vedoucích. Tématem sportovního tábora byly sporty
Deaflympiády, a to proto, abychom děti motivovali ke
sportu a zároveň je naučili se v prostředí sportu chovat a
najít ten správný sport pro sebe. Nabídka byla široká:
atletika, míčové hry, střelba, cyklistika, plavání, ale byly
zařazeny i lyžařské prvky. Jako novinka bylo seznámení
s potápěním v bazénu a se základy sebeobrany.
Naplánováno bylo hodně soutěží a her, ale počasí
nám dovolilo tento plán využít jen v dopoledních
hodinách. Kvůli velkému horku jsme odpoledne s dětmi
trávili na blízkém krásném koupališti, kde jsme využili
tobogánu a skluzavek a dalších atrakcí na tomto
koupališti. Teprve po večeři jsme s dětmi mohli hrát další
hry a soutěže.

Na táboře byly děti spokojené, byl dostatek
dobrého jídla, dodržován pitný režim, nepotkal
nás žádný úraz. Děti poznaly nové kamarády,
naučily se některým sportům, činnostem,
ale i respektování druhého, slušnému chování
k ostatním.
Vrátily se domů příjemně unavené, s novými
zkušenostmi a se slibem od nás, že mohou
očekávat další sportovní tábor v roce 2016.

SPORTOVNÍ TÁBOR BYL PODPOŘEN
OLOMOUCKÝM KRAJEM.
DĚKUJEME!

MINITURNAJ v šipkách, fotbálku a ping-pongu
Každý pátek byla možnost volné besedy
a MINITURNAJE v šipkách, ping-pongu nebo
fotbálku.
Z důvodu malé účasti se miniturnaj posouvá
a bude probíhat celý podzim. Výsledky budou
vyhlášeny na VÁNOČNÍ BESEDĚ v OUN.

PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ na téma PŘÍRODA
Své fotografie můžete odevzdat do konce
srpna v OUN.
Každý soutěžící může předat max. 5 fotografií
velikosti A4 v papírové podobě.
Výherci budou vyhlášeni a odměněni 26. 9.
2015 na MEZINÁRODNÍM DNI NESLYŠÍCÍCH
v Olomouci.

Program na září
Přednáška
o finanční gramotnosti
pátek 4. 9. v 16:00 hod
Přednášet bude paní Petra Drábková.
Tlumočení do ČZJ bude zajištěno. Přijďte si
poslechnout zajímavé a důležité informace

Handicap rally
neděle 6. 9. od 10:00 do 16:00 hod

4.9.

Přednáška
o finanční
gramotnosti

6.9.

Handicap rally

12.9. Výlet do Ostravy!
18.9. Hanácký
farmářský trh
18.9. Přednáška
„Prevence zdraví“
26.9. Mezinárodní den
neslyšících

Výlet do Ostravy
sobota 12. 9. 2015
Landek park – hornické muzeum, Dolní Vítkovice, Svět techniky, Miniuni
Sraz: 7:50 hod na Hlavním nádraží v Olomouci (Vlak RegioJet
odjíždí z Olomouce v 8:13 hod)
Návrat: v 19:14 hod nebo 19:41 hod v Olomouci
PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU 100,- ODEVZDÁVEJTE DO KONCE SRPNA!!!

Hanácký farmářský trh
pátek 18. 9. od 8:00 do 12:00 hod
Prezentace OUN Olomouc na Horním náměstí v Olomouci.

Přednáška: „Prevence zdraví“
pátek 18. 9. od 16:00 hod
Přednášet bude MUDr. Petr Buzrla – neslyšící lékař z Ostravy.

Mezinárodní den neslyšících
sobota 26. 9. 2015
začátek: 13:00 hod v OUN Olomouc
Připraveno bude grilování, točené pivo, skákací hrad pro děti, další
občerstvení v kavárně a zábavná soutěž KUFR!
KUFR - do 18. 9. se můžete přihlásit jako soutěžící. Hra je pro VŠECHNY
- děti, dospělé i starší. Soutěžící budou rozlosování a přiřazeni do skupin.
Výherce čeká odměna . Nebojte se přihlásit, disciplíny budou
zábavné a vhodné pro každého!

Narozeniny
V měsíci září oslaví své narozeniny
tito členové:

Vladimír Basár,
František Burdi,
Martin Chupík,
Jindřiška Pastrnková,
Jana Quittová,
Stanislav Zápalka
Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí
a zdraví!

Radostná událost

Dne 17. 8. 2015 se narodil
rodičům Janě Studené a
Janu Sedlákovi syn
Vojtěch Jan Sedlák.
Rodičům gratulujeme
a přejeme zdraví a mnoho
radosti z miminka!

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

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.

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

www.facebook.com/
OUNOlomouc

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.

Od 1. 9. 2015 nastoupí nová sociální pracovnice Bc. Jana Grohmannová.
Dne 30. 9. 2015 končí pracovní poměr v OUN Mgr. Svatava Panská.

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

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

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.
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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 (sociální pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN Flodrova

Svatava Panská: 774 585 225 (sociální pracovnice, tlumočnice)
Pavel Pastrnek: 777 854 328 pouze SMS (předseda OUN), Skype + Oovoo: OUN Pastrnek
Petr Šafránek: 734 834 945 (projektový vedoucí)

