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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, 

oun.ol@centrum.cz  
Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících 

 
 

1. Základní identifikační údaje 
Výbor OUN: 
Bc. Ota Panský       předseda 
Bc. Vladislav Příborský              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     
Bc. Vočka Zbyněk 
Bc. Baránková Gabriela  
Mgr. Jílková Dana  
Daria Zajacová 
Smékalová Hana 
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 2004 
 
V rámci denního stacionáře byly poskytovány v roce 2004: 
- tlumočnické, sociální služby a sociální poradenství pro neslyšící; 
- osobní asistence tlumočení do znakové řeči a artikulační tlumočení; 
- vyhledávání pracovních míst pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Dále jsme zajišťovali: 
- kurzy znakové řeči pro začátečníky a pokročilé s možností získání osvědčení s celostátní 

platností pravidelně v I. i II. pololetí shodně: 
pondělí   17,00 - 18,30  18,45 - 20,15 
úterý     15,00 - 16,30  16,30 - 18,00 
středa     16,00 - 17,30  18,00 - 19,30 
čtvrtek    15,00 - 16,30 16,30 - 18,00 

- 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;  
- 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 a akce pro děti se sluchovým postižením; 
- umožnění pronájmu sálu zdarma pro olomouckou ROSKA - sdružení roztroušené 

sklerózy - na cvičení (každé úterý dopoledne) a schůzky (odpoledne druhé pondělí v 
měsíci); 

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

- zástupci OUN se zúčastňují seminářů v Olomouci týkajících se EU (strukturální fondy 
apod.); 

- OUN Olomouc jako první a jediné 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); 

- OUN Olomouc se podílí na  projektu Statutárního 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 příslušnými  
institucemi za podpory MŠMT; 

- 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 podílelo na vybudování zařízení 
k zesílení poslechu pro osoby nedoslýchavé v Moravském divadle a filharmonii; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“; 
- 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, Radničních listech; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT 1 pro osoby se zdravotním postižením; 
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- OUN Olomouc je členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) v Olomouci a 
aktivně se podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí; 

- OUN podala významný projekt v rámci SROP (financování ze strukturálních fondů EU) 
„Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením 
v Olomouci“. 

 
 
Vybíráme z programu akce OUN uskutečněné v roce 2004: 
Leden 
12.1. Lednový turnaj jednotlivců v bowlingu 
Každé úterý Pravidelné cvičení členů ROSKA 
2. pondělí v měsíci Schůze ROSKA 
Každý pátek Pravidelná beseda s přáteli 
29.1. Přednáška: Mgr. E. Machová: „Bydlení osob se SP v DPS“ 

(tlum.zajištěno) 
  
Únor  
6.2. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
Každé úterý Pravidelné cvičení členů ROSKA 
2. pondělí v měsíci Schůze ROSKA 
9.2. Trénink bowlingu 
12.2. Přednáška: Mgr.D.Jílková: „Nezaměstnanost a pracovní  

neschopnost“(tlumočení zajištěno) 
21.2.-22.2. Soustředění dívek se sluch. postižením v basketbalu 
23.2., 25.2. Turnaj bowlingové ligy ABL 
26.2. Přednáška: Mjr. Ing. O. Novotný:“Dopravní nehody, rizika“ 

(tlum.zajištěno) 
28.2. Pravidelná volná beseda s přáteli 
  
Březen  
11.3.-14.3. Chata Sabina – zimní rekondiční pobyt 
15.3. Březnový turnaj v bowlingu 
18. – 19.3. Mistrovství ČR v alpském lyžování na Pradědu 
19.3. Arteterapie dětí 
Každé úterý Pravidelné cvičení členů ROSKA 
2. pondělí v měsíci Schůze ROSKA 
Každý pátek Pravidelná beseda s přáteli 
20. – 21.3. Soustředění dívek se sluch. postižením v basketbalu 
26.3. Turnaj v šipkách  
  
Duben  
2.4. Turnaj v šipkách, beseda s přáteli 
14.4. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
12.4. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
15.4. Přednáška Policie ČR: Pprap.M.Vlachová: „Prevence kriminality, 

ochrana života a zdraví“ (tlumočení zajištěno) 
16.4. Valná hromada SK SKIVELO Neslyšících Olomouc 
19.4. Dubnový turnaj v bowlingu 
23.4. Arteterapie dětí  
22. – 25.4. Panský Ota – účast na projektu EU za ČMJN, „VOGS =Znakové 
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jazyky a evropské psané jazyky ve virtuálním profesním vzdělání 
neslyšících“ (Rakousko-Klagenfurt). V tomto projektu jde o 
problematiku zaměstnávání neslyšících v rámci celé EU. 

24. – 25.4. Basketbalové soustředění dívek do 23 let 
  
Květen  
1.5. Jarní turistický pochod Suchdol n. Odrou - Fulnek 
3.5. Turnaj v bowlingu 
7.5. Volná beseda s přáteli 
8.5. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
13.5. Přednáška: Bc.O.Panský: „Nové kompenzační pomůcky pro osoby 

se SP“ 
14.5. Šipkový turnaj + volná beseda s přáteli 
15.5. 110. výročí založení školy pro sluchově postižené v Olomouci 
20.5. Valná hromada OUN Olomouc + Den matek 
22. – 23.5. Basketbal dívek - soustředění 
28.5. Beseda s přáteli + turnaj v šipkách 
  
Červen  
8.6. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
9.6. Oslava MDD – laserová střelnice + ukázka canisterapie v OUN   

12.6. Autobusový zájezd - Wieliczka (Polsko)zastávka v Olomouci-
pořádala SNBřeclav 

12. – 13.6. Basketbalové soustředění dívek do 23 let 
18.6. Arteterapie dětí pod vedením Mgr. Kalendové 
24. – 26.6. VIVAT VITA – Dny zdravotně postižených. Účast na konferenci 

poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. Prezentace 
organizací a firem pracujících s lidmi se zdrav. postižením na 
výstavišti Flora Olomouc, a.s. v pavilonu A 
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25.6. Návštěva lanového centra v rámci dlouhodobé soutěže osob se 
zdravotním postižením „ Pevnost Cup“  

Každý pátek Pravidelné besedy s přáteli 
  
Červenec a srpen  
11.7. – 24.7. 
 

Dětský letní sportovní tábor UNEX Staré město pod Sněžníkem 
 

28.8.  Účast na multikulturní akci „Umíme se domluvit“ (Den menšin) 
  

Září  
Každé úterý Pravidelné cvičení ROSKA 
1x měsíčně Schůze ROSKA 
18.9. Rodinný cyklistický výlet do LITOVELSKÉHO POMORAVÍ  
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22.9. Soutěž rodičů s dětmi v rámci Evropského týdne mobility 
25.9. Mezinárodní den neslyšících v Olomouci: 

- šachový turnaj neslyšících  
- turnaj v šipkách 
- cyklistický závod dětí, dospělých 
- turnaj v kartách – Joker 
- turnaj v bowlingu 
- večerní zábava 

  
Říjen  
7.10. Přednáška:Bc.Z.Vočka: „Změny v poskytování příspěvků v soc. 

oblasti osobám se SP“ (tlum. zajištěno) 
12.10. Pravidelné cvičení ROSKA, 1x měsíčně schůze ROSKA 
13.10. Den otevřených dveří OUN v rámci Týdne pro duševní zdraví 
13.10. Turnaj v bowlingu 
21.10. Přednáška: MUDr. Vařeková: „Sluchové postižení a rovnováha“ 

(tlumočení zajištěno) 
28. – 31.10. Rekondiční pobyt pro děti, rodiče, dospělé – hotel Galík – Velké 

Karlovice 

Každý pátek Pravidelné besedy s přáteli 
  
Listopad  
Každé úterý Pravidelné cvičení ROSKA 
1x měsíčně Schůze ROSKA 
1.11. Fórum kandidátů na hejtmana Ol. Kraje – tlumočení zajištěno 
11.11. Přednáška: MUDr. Vařeková Renata Ph.D.: „Přehled anatomie, 

fyziologie a genetiky sluchového postižení“ (tlumočení zajištěno)  
17.11. Workshop „Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící“ 
17.11. Vystoupení mima Václava Dostála v OUN 
Každý pátek Pravidelné besedy s přáteli 
27.11. Turnaj v bowlingu 
 
 
 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 9 

Prosinec  
2.12. Divadelní představení Panorama z Centra kultury a sportu 

neslyšících Ostrava pro osoby  se SP ve škole v Olomouci: „Sůl nad 
zlato aneb z pekla štěstí na 100 let“ 
  

3.12. Mikulášská nadílka v OUN 

8.12. Schůze ROSKA – pravidelně 1x měsíčně, cvičení 1x týdně 
9.12. Přednáška: MUDr. Dvořáková: „Dětské nemoci – co a jak?“ (tlum. 

zajištěno) 
31.12. Silvestrovská oslava s přáteli a přivítání Nového roku 2005 
 
Denní stacionář byl v roce 2004 v provozu díky dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Statutárního města Olomouce a Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
 
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. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
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3. Roční účetní uzávěrka 
 
 

Výnosy za období 1.1.2004 - 31.12.2004 
 

Dotace MPSV 254 300,-- 
Dotace MZ 108 200,-- 
Dotace MK 15 000,-- 
Veřejná zakázka OPOK 421 800,-- 
OPOK 2002 28 553,-- 
Dotace OLK 194 400,-- 
Dotace Město Olomouc - kultura 17 000,-- 
Dotace Město Olomouc - provoz 421 800,-- 
Dotace Město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zpráva 15 000,-- 

Dotace Město Olomouc – volnočasové aktivity 7 000,-- 
Členské příspěvky 8 380,-- 
Vlastní činnost 267 280,-- 
Ostatní 49 011,-- 
CELKEM 1 807 724,-- 

  

  

Náklady za období 1.1.2004 - 31.12.2004 
 

Hrubé mzdy 647 329,-- 

Soc. + zdravotní pojištění 220 941,-- 

Ostatní soc. náklady 9 825,-- 

Spotřeba materiálu 182 224,50 

Energie 14 270,-- 

Prodané zboží 25 100,-- 

Opravy 25 958,50 

Cestovné 13 315,60 

Ostatní služby 452 620,60 

Ostatní provozní náklady 8635,-- 

CELKEM 1 600 219,20 
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4. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Krajský úřad Olomouc 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc - FTK - Katedra Aplikované 

tělesné výchovy, PdF - Katedra Speciální pedagogiky 

DI Policie ČR Olomouc 

PIS Policie ČR Olomouc 
 

Děkujeme také našim sponzorům: 
CONNEX – autobusová doprava Olomouc 

Pavel Pospíšil – autodoprava 

Nestlé Česko s.r.o. 
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5. Výrok auditora 
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