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Oblastní unie neslyšících,Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 

Tel: 585 225 597, Fax: 585 207 529 Psací tel: 585 207 527 
 Tel:zdarma přes operátora 800 142 142 

E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@quick.cz  
Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících 

 

1. Základní identifikační údaje 
Výbor OUN: 
Ota Panský, Bc.                           předseda 
Vladislav Příborský, Bc.             místopředseda + hospodář 
Lenka Látalová                            tajemník  zaměření: děti a mládež 
Vladimír Kozák                           člen výboru  senioři 
Stanislav Zápalka                         člen výboru  rekreační sport + turistika 
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 
 
Tlumočníci: 
Mgr. Panská Svatava     
Vočka Zbyněk, Bc. 
Baránková Gabriela  
Langer Jiří Mgr. ml.  
Berková Jitka Mgr. 
Jílková Dana Mgr. 
Souralová Eva PhDr. 
a další dobrovolníci 
 
Denní stacionář OUN poskytuje služby vždy: 
 
Pondělí 8,00 – 18,00 
Úterý    8,00 – 18,00 
Středa   8,00 -  18,00 
Čtvrtek 8,00 -  18,00 
Pátek    8,00 -  18,00 
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2. Činnost a program akcí v roce 2003 
 
V roce 2003 jsme zajišťovali: 
- tlumočnické a sociální služby pro neslyšící 
- osobní asistence tlumočení do znakové řeči a artikulační tlumočení 
- vyhledávání pracovních míst pro neslyšící 
- kurzy znakové řeči pro začátečníky a pokročilé s možností získání osvědčení s celostátní 

platností pravidelně v:  I. pololetí - pondělí, úterý, středa 
       II. pololetí - pondělí, úterý, středa, čtvrtek 
           pondělí  17 - 18,30 
           úterý  15 - 16,30, 17 – 18,30 
           středa  17 – 18,30 
           čtvrtek  17,30 – 19,00 

- pravidelné besedy (každý pátek) a přednášky (čtvrtek) pro osoby se sluchovým 
postižením a jejich přátele, po celý rok mimo období dovolených 

- vzdělávací program pro osoby se  sluchovým postižením, kurzy práce na PC ve 
spolupráci s Tyfloservisem 

- trvalá výstava kompenzačních a komunikačních pomůcek pro osoby se sluchovým 
postižením v ČR 

- telekomunikační poradenství pro klienty se sluchovým postižením 
- přehled o prodeji, půjčování kompenzačních a komunikačních pomůcek pro osoby se 

sluchovým postižením podle vyhlášky MPSV ČR č.182/91 Sb. a 206/95 Sb. 
- soustavné programy, akce pro děti se sluchovým postižením 
- umožnění pronájmu sálu zdarma pro olomouckou ROSKA - sdružení roztroušené 

sklerózy - na cvičení (každé úterý dopoledne) a schůzky (odpoledne první čtvrtek v 
měsíci) 

- OUN Olomouc je členem a podílí se na práci OKNO (Olomoucká koalice neziskových 
organizací) 

- zástupci OUN Olomouc jsou členy pracovních skupin OKNO 
- zástupci OUN se zúčastňují seminářů v Olomouci týkajících se EU (strukturální fondy 

apod.) 
- OUN Olomouc jako první v ČR má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Úřadu práce 

v Olomouci referentem pro osoby se ZPS (absolvent KZŘ v OUN) a ve Fakultní 
nemocnici Olomouc (zdravotní sestra – absolventka KZŘ) 

- předseda OUN, p. Panský, je členem pracovní skupiny pro další vzdělávání sluchově 
postižených při MŠMT a členem dozorčí rady Nadačního fondu OKNO 

- OUN Olomouc se podílí v pracovní skupině projektu Magistrátu města Olomouce 
"Bezbariérová Olomouc" na odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením ve 
městě Olomouci 

- OUN Olomouc se též podílí na zpracovávání znaků ZJ ve spolupráci s Institutem 
neslyšících v Berouně za podpory MŠMT 

- OUN Olomouc byla zúčastněna v pracovní skupině česko-britského projektu MPSV na 
testování standardů sociálních služeb 

- počítačová místnost pro neslyšící děti a mládež, která byla vybudována za podpory 
nadačního fondu NROS – „Pomozte dětem“, je pravidelně využívána; uživatelům se 
věnuje lektor 

- OUN Olomouc za pomoci Magistrátu města Olomouc se podílí na vybudovaní indukční 
smyčky pro sluchově postižené v Moravském divadle a filharmonii 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 5 

- OUN Olomouc vydala letáčky s informacemi o naší činnosti a poskytování služeb 
k informování široké veřejnosti 

- informace o OUN Olomouc byly inzerovány v kulturním a společenském měsíčníku 
INFO a Kdy Kde Co 

- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 
„GONG“ 

- OUN Olomouc je členem krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 
 
Vybíráme z programu akce OUN uskutečněné v roce 2003: 
Leden 
8.1. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
9.1. Natáčení ZJ 
10.1 Výroční schůze OUN – valná hromada 
17.1. Arteterapie děti + rodiče, dospělí, vede Mgr. Kalendová 
24.1. Beseda: titulkování pořadů v TV 
31.1. Beseda: předvádění kompenzačních pomůcek 
  
Únor  
6.2. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
13.2. Přednáška: Mjr. Novotný  (Dopravní inspektorát Policie ČR Olomouc) 

problematika silničního provozu (tlumočení zajištěno) 
21.2. Promítání videa: (tlumočení zajištěno) 

- povodně a ochrana člověka 
- havárie a nebezpečné látky 
- 1. pomoc 
- ochrana při mimořádné události  

24.2. – 1.3. Rekondiční pobyt dětí, rodičů, dospělých (hotel Sněžník, Dolní Morava 
28.2. Pravidelná volná beseda s přáteli 
  
Březen  
12.3. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
14.3. Přednáška zubní lékařky MUDr. Travěncové (problematika prevence u 

dětí i dospělých) (tlumočení zajištěno) 
21.3. Beseda o Deaflympiádě v Sundsvallu (Švédsko) 
28.3. Pravidelná beseda s přáteli 
29.3. Turnaj v šipkách 
  
Duben  
4.4. Přednáška: výrobky pro domácnost 
9.4. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
11.4. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
18.4. Volná beseda s přáteli 
25.4. Volná beseda s přáteli 
  
Květen  
1.5. Účast členů OUN v I. kole Pevnost Cupu  
2.5. Divadelní představení „Play Chaplin“ divadla „Neslyším“ z Brna 

(Tereziánská zbrojnice Olomouc) 
7.5. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
9.5. Volná beseda s přáteli 
16.5. Valná hromada, Den matek 
22.5. Neslyšící a EU – 1. seminář ke vstupu ČR do EU (tlumočení zajištěno) 
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23.5. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
30.5. MDD – návštěva vrtulníkové základny v Bochoři 
31.5. Den v ZOO s „Emilem“ – hry, soutěže, zábava pro handicapované děti 
  
Červen  
5.6. Neslyšící a EU – 2. seminář ke vstupu do EU (tlumočení zajištěno) 
6.6. Volná beseda s přáteli 
8.6. Divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“ divadla „Neslyším“ 

Brno 
13.6. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
19.6. – 21.6. VIVAT VITA – Dny zdravotně postižených. Prezentace organizací a 

firem pracujících s lidmi se zdrav. postižením na výstavišti Flora 
Olomouc, a.s. v pavilonu A 

19.6. – 21.6. Abilympiáda Pardubice, úspěšní reprezentanti v oborech: cukrářské 
výrobky, studená kuchyně: M. Zaoral a J. Studená 

27.6. Volná beseda s přáteli 
30.6. Účast na filmovém představení „Pupendo v kině Metropol. První český 

film s titulky 
  
Červenec a srpen  
5.7. – 19.7. Dětský letní ozdravný pobyt Jestřabí - Rusava 
   
Září  
20.9. Mezinárodní den neslyšících v Olomouci: 

- šachový turnaj neslyšících  
- turnaj v bowlingu 
- cyklistický závod dětí, dospělých 
- slavnostní večer k MDN- divadlo Panorama z Centra kultury a sportu 
neslyšících Ostrava 

20.9. Oblastní abilympiáda v Přerově, opět úspěšně reprezentovali M. Zaoral 
a J. Studená 

22.9. „Dotkni se nebe, dotkni se sebe“ – návštěva lanového centra Proud v 
Olomouci 

27.9. Turnaj v šipkách dvojic v OUN Olomouc 
27.9. „Umíme se domluvit“ – setkání národnostních menšin a zdravotně 

postižených v MŠ pro děti se SP v Olomouci na podporu vzniku 
multikulturní společnosti 

  
Říjen  
17.10. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
17.10. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
24.10. Víkendový rekondiční pobyt pro děti, rodiče, dospělé – hotel Barborka 

pod Pradědem 
  
Listopad  
7.11. Volná beseda s přáteli 
8.11. Beseda s brněnskými neslyšícími 
21.11. Arteterapie pro děti – Mgr. Kalendová 
  
Prosinec  
4.12. Divadelní představení „Mrazík“ divadlo Panorama z Centra kultury a 

sportu neslyšících Ostrava 
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5.12. Mikulášská nadílka 
10.12. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
17.12. Arteterapie pro děti – Mgr. Kalendová 
31.12. Silvestrovská oslava s přáteli a přivítání Nového roku 2004 
 
Denní stacionář je v provozu díky dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a 
Statutárního města Olomouce. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakové řeči a rekondiční pobyty byly pořádány 
díky dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu města Olomouce.  
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotaci Ministerstva kultury ČR a Magistrátu města 
Olomouce. 

 
3. Roční účetní uzávěrka 
 
3.1. Výnosy v Kč 

 
Dotace MPSV                                  230 000,00                                
Dotace MK 20 000,00 
Dotace město Olomouc  512 200,00 
Dotace NROS 41 800,00 
Dotace MzV – neslyšící a EU 141 768,00 
Dotace MZ 200 000,00 
Dotace OLK 20 000,00 
Dary 146 412,00 
Členské příspěvky 3600,00 
Ostatní 44 439,00 
Vlastní činnost 237 857,00 
Celkem 1 598 076,00 

 
 
3.2. Náklady v Kč 

 
Mzdové náklady 424 280,00 
Soc. + zdrav. pojištění 124 935,00 
Materiál, energie, zboží 303 102,00 
Služby 698 091,00 
Ostatní 11 911,00 
Celkem 1 562 319,00 
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4. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 
 

Krajský úřad Olomouc 

Magistrát města Olomouce 

OKNO – Olomoucká koalice neziskových organizací 

CpKP – Centrum pro komunitní spolupráci Přerov 

EPICO-Evropské poradenské a informační centrum Olomouc 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) – „Pomozte 

dětem“ 

Univerzita Palackého Olomouc - FTK K Aplikované tělesné 

výchovy,  PdF K Speciální pedagogiky 

DI Policie ČR Olomouc 
 

Děkujeme také našim sponzorům: 
 

Ing. Vladimír Válek-1.zástupce hejtmana Olomouckého kraje 

MUDr. Mgr. Ivan Langer 

CONNEX – autobusová doprava Olomouc 

Pavel Pospíšil – autodoprava 
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5. Výrok auditora 
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