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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 

 
 
 
 
 

 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

12 

Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%
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13,71%
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14,26%

0,25%
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0,47%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz
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Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 

 
 
 
 

43,31%

12,79%

0,51%

5,91%

7,16%

1,44%

0,47%

0,07%
16,66%

0,00%

0,75%
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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14,26%
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SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR
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Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%
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13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 

 
 
 
 

43,31%

12,79%
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%

14,31%

0,16%

3,64% 8,15% 3,74%
13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%

0,00%

0,47%

MPSV

SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 

 
 
 
 

43,31%
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

8 

3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%

14,31%

0,16%

3,64% 8,15% 3,74%
13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%

0,00%

0,47%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%

14,31%

0,16%

3,64% 8,15% 3,74%
13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%

0,00%

0,47%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%

14,31%

0,16%

3,64% 8,15% 3,74%
13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%
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0,47%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info
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Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
 
 
 
 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

7 

12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 

 
 
 
 
 

 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

12 

Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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13,71%

0,94%
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14,26%

0,25%
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SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt

Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 

 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

5 

3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 

 
 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

11 

Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
 



37,57%

0,31%

14,31%

0,16%

3,64% 8,15% 3,74%
13,71%

0,94%

0,25%

14,26%

0,25%

2,21%
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0,47%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy

SmOl vyd.info
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Úřad práce Olomouc

Členské příspěvky

Vlastní činnost

SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

6 

- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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14,31%
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13,71%

0,94%
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14,26%

0,25%
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SmOl kultura

Ostatní výnosy
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Úřad práce Olomouc
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SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
 
 
 
 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

7 

12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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14,31%
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13,71%

0,94%
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14,26%

0,25%
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SmOl vyd.info

Úřad vlády ČR

SmOl provoz

MZ

Ol.kraj-indiv.projekt
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Členské příspěvky
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SmOl volný čas

tržby

úroky

MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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SmOl volný čas

tržby
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MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 

 



Výroční zpráva OUN Olomouc 2009  

 

 

5 

3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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MK

 
4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 
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Valná hromada 

 

Výbor OUN 
Olomouc 

 

Předseda OUN 
Olomouc 

 
Sociální práce 

Kompenzační 
pomůcky – 

prodej,oprava 

 

Administrativní 
práce 

 

Obsluha internetové 
kavárny - výpůjčky 

místností  

 
Údržba 

 
Úklid 

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Tel. 585 225 597, 585 207 528, fax 585 207 529 

mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 
E-mail: ounol@ounol.cz    www.ounol.cz 

 
 

1. Základní identifikační údaje + organizační struktura  
Výbor OUN: 
Mgr. Ota Panský       předseda 
Vladimír Kozák          místopředseda  
Lenka Látalová                           tajemník  zaměření: děti a mládež 
Stanislav Zápalka                        člen výboru   rekreační sport + turistika  
Petr Kučera       člen výboru   
 
Revizní komise: 
Zaoral Miroslav 
Kučera Petr  
Pastrnek Pavel 

 
Tlumočníci: 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Petr Bergmann  
Mgr. Panská Svatava 
Mgr. Vočka Zbyněk 
a další dobrovolníci 
Internetová kavárna 
Menšová Jana 
Pastrnek Pavel 
 

Sociální pracovníci: 
Mgr. Panský Ota 
Mgr. Zajacová Daria 
Bc. Bergmann 
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 2. Veřejný závazek Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících Olomouc byla zaregistrována jako 
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet 
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž volí následující cíle: 
 
- obhajovat práva, potřeby a zájmy občanů ČR se sluchovým postižením; 
- účastnit se na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením; 
- organizovat a provádět kulturní, sportovní aj.aktivity, sloužící zájmům osob se sluchovým 

postižením; 
- poskytovat takové služby osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno 

v maximální možné míře rovnocennosti těchto osob s ostatní veřejností; 
- iniciovat a posuzovat legislativní akty, které se dotýkají osob se sluchovým postižením. 
 
K naplňování cílů slouží organizaci mimo jiné i tyto sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb.: 
 
- základní i odborné sociální poradenství (terénní a ambulantní služba); 
- tlumočnické služby (terénní a ambulantní služba); 
- sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením (terénní a ambulantní 

služba); 
- sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služba); 
- telefonická krizová a SMS pomoc (terénní služba). 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou osoby se sluchovým postižením bez omezení 
věku, zákonní zástupci a osoby blízké, které pečují o osobu se sluchovým postižením. 
 
Zásady poskytování sociálních služeb vycházejí ze zákona 108/2006 Sb.: 
 
- OUN Olomouc poskytuje na požádání každé osobě (tedy i osobě, která nepatří do 

vymezené cílové skupiny) bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

 
- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté OUN Olomouc prostřednictvím sociálních 

služeb zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb 
osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 
Terénní služby (mimo tel. 
krizové a SMS pomoci): 

Tel.krizová a  
SMS pomoc 

  Ambulantní služby: 
 

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 

 
 
nepřetržitě 

  Pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Úterý  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Středa  8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 
  Čtvrtek  8,00 – 12,00  13,00 – 16,00 
  Pátek  8,00 – 14,30 

 
ve výjimečných, naléhavých případech tlumočnickou službu i mimo dobu stanovenou pro 
terénní služby. 
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3. Činnost a program akcí v roce 2009 
 

Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 
- pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postižením; 
- letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postižením;  
- prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek; 
- stálá výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením; 
- vzdělávací akce pro osoby se sluchovým postižením; 
- kurzy rozvoje komunikačních dovedností dospělých osob se sluchovým postižením; 
- pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost; 
- kurzy znakového jazyka pro zájemce z řad široké veřejnosti; 
- výpůjčky místností pro pořádání vzdělávacích akcí jiných organizací; 
- občerstvení v internetové kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc. 

Dvě posledně uvedené činnosti jsou již tři roky uskutečňovány díky, v ČR ojedinělému 
projektu, vytvoření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením. 
 
Pro neziskovou organizaci byl projekt tohoto rozsahu velmi náročný a vyžadoval kromě 
mimořádného nasazení pracovníků OUN Olomouc pomoc a podporu SmOl, KÚOK, MMR, 
CRR, jakož i velmi vstřícné a příkladné plnění závazků ze strany dodavatelů, za což i tímto 
opět všem zúčastněným velmi děkujeme. 
 
Vytvořením uvedeného centra bylo umožněno rozšířit a zkvalitnit stávající poskytované 
služby pro osoby se sluchovým postižením. V nových prostorách našlo zázemí pro svou 
činnost i několik neziskových organizací. Příjemného prostředí učeben využívají i organizace 
zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných jazykových 
kultur stále dochází k naplnění jednoho z očekávaných dopadů projektu, a to zlepšení sociální 
integrace osob se sluchovým postižením do většinové společnosti ve smyslu koadaptace.  
 
Otevřením Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením byla 
uskutečněna I. etapa projektu. Závěrečná, II. etapa, pro kterou je připraven stavební projekt II. 
nadzemního podlaží na vybudování čtyř bytových jednotek pro osamělé neslyšící seniory, 
čeká zatím na svou realizaci. II. etapa je v současné době ve fázi zajišťování finančních 
prostředků.  
 
Z dalších činností v roce 2009: 
- pořádání kurzů znakového jazyka ve třech stupních pokročilosti s možností získání 

osvědčení s celostátní platností pravidelně po dvou vyučovacích hodinách: 
      v I. pololetí:    ve II. pololetí: 
      pondělí     1x    pondělí         3x 
      úterý         2x    úterý             3x 
      středa       1x    středa            1x   
      čtvrtek      2x    čtvrtek           2x 
 
- pravidelné besedy (ve čtvrtek) a přednášky pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

přátele; 
- 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.182/1991 Sb. 
- OUN Olomouc je členem sociální sekce a olomoucké sekce UNO; 
- OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého 

kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); 
- OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na území města Olomouce; 
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- OUN Olomouc má zabezpečené tlumočení ZJ přímo na Krajském úřadu Olomouckého 
kraje v oddělení sociálních služeb; 

- OUN Olomouc se v roce 2009 dobrovolně zapojila do projektu „Benchmarking 
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“; 

- 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; 

- OUN Olomouc se podílela na organizování akce „Týden pro duševní zdraví“ v říjnu 2009; 
- OUN Olomouc podávala informace o naší organizaci a akcích do časopisu pro neslyšící 

„GONG“ a do teletextu ČT pro osoby se zdravotním postižením; 
- OUN Olomouc v roce 2009 byla členem Krajské rady zdravotně postižených (KRZP) 

v Olomouci a v roce 2009 se aktivně podílela na plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí. 

 
Vybíráme z programu akce OUN Olomouc uskutečněné v roce 2009 (všechny akce 
probíhaly ve znakovém jazyce nebo byly do znakového jazyka tlumočeny): 
 
Leden 

 

13.1. Jednání pracovní skupiny 2 KPSS ve městě Olomouci – „osoby se zdravotním  
postižením“ – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 

13.1.– 8.1. Soustředění neslyšících dětí do 15 let 
14.1.– 8.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
15.1. Schůze ČMJN v Brně – Mgr. Panský, Pastrnek, Kozák 
15.1. Mimořádná schůze předsednictva UNO – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
13.1.– 5.1. Zimní soustředění dětí a mládeže 
24.1. Krajský sněm unie neziskových organizací Olomouckého kraje – Kozák 
23.1– 25.1. Mezinárodní FIS závody slyšících – Látal, Mejstříková 
24.1. Bowlingová liga neslyšících 
28.1. – 1.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
Každý 
čtvrtek 

Beseda – mzdy, mateřská, nemocenská 

 
Únor 

 

4.2. Zasedání Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – Mgr. Panský 
5.2. Beseda v OUN – Mgr.Panský, Mgr. Zajacová 
7.2. Turnaj ve futsalu ve Zlíně 
11.2. Pracovní skupina – Implementace střednědobého plánu sociálních služeb  

v Olomouckém kraji – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
11.2.– 5.2. Evropský pohár neslyšících v lyžování 
7.2. Schůze olomoucké KRZP – Mgr. Panský, Mgr. Zajacová 
Každý 
čtvrtek  

Pravidelné besedy – mzdy, nemocenská, mateřská 

 
Březen 

 

2,4,9,11.3. Počítačové kurzy pro neslyšící 
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12.3. Osvěta ve stolničení a společenské výchově – Jan H. Lušovský 
 

 
12.3.– 5.3. 

 
3. kolo SKI DEAF EUROPACUP 

21.3. Bowlingový turnaj – „Ostravský pohár“ 
 

Duben  
2.4. Beseda – Dopravní informace, nové zákony v dopravě – Ing. Novotný 
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3.4. Karneval APA aneb ROZTANCUJEM BARIÉRY 
4.4. FSN – fotbalová soutěž neslyšících v Ostravě 
9.4. Beseda – lékárny, léky, poplatky – Mgr. Matherová 
15.4. Promítání filmu od neslyšících tvůrců – „EXPONÁT ROKU 1827“ (olomoucké kino 

Metropol) 
19.4.– 1.4. Lyžařské mistrovství ČR a snowboardu neslyšících na Pradědu 

 
 
Květen 

 

14.5. Valná hromada OUN 
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21.5. Úvodní kurz českého jazyka pro přihlášené neslyšící zájemce 
 
Červen 
18. – 20.6. Výstaviště Flora – veletrh Mezi námi – dny zdravotně postižených 

 
 
29.6. Akce „Odpoledne na zahradě“ 
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Červenec  
2.7.– 12.7. Letní dětský sportovní tábor Bílá pro děti se sluchovým postižením 

 
 
Srpen 

 

30.8.– 7.9. Pracovníci OUN Mgr. Ota Panský a Pavel Pastrnek na Deaflympiádě v Thaiwanu 
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Září  
3.9. Beseda v OUN – Zdravá výživa – Thermomix – p. Smolka 
5.9. 2. ročník „Handicap Rally“ 

 
 
10.9. Beseda – Jak sestavit pracovní životopis – Mgr. Zajacová 
24.9. Beseda – 21. letní Deaflympiáda v Taipei na Thajwanu – Mgr. Panský, Pastrnek 
 
Říjen 

 

7., 14., 
22.10. 

Vzdělávací akce – bolesti pohybového ústrojí – Mgr. I. Djordjevič 

14.10. Den otevřených dvěří v OUN v rámci TDZ 
21.10. Přednáška o zdravé výživě – pí. Nováková 
  
Listopad  
3.11. Turnaj ABL (amatérská bowlingová liga) 
12.11. Přednáška – důchodová reforma = změna k 1.1. 2010 – Mgr. Panský 
19.11. Přednáška – Ghana – africký stát – Bc. Bergmann 
24.11. Turnaj ABL 
26.11. Beseda 
Každou 
středu 

Protahovací cvičení – Mgr. Djordjevič 
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Prosinec 
3.12. Mikulášská nadílka 

 
 
15.12. Vyhlášení nejlepšího neslyšícího sportovce Olomouckého kraje – Pavel Pastrnek 
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Poskytování soc.služeb bylo v roce 2009 zajištěno díky dotacím MPSV ČR, Statutárního 
města Olomouce a Olomouckého kraje.  
Služba soc.rehabilitace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015. 
 
Přednášky se zdravotní tematikou, kurzy znakového jazyka a rekondiční pobyty byly 
pořádány díky dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR a Statutárního města Olomouce.  
 
Úřad vlády ČR přispěl v rámci realizace veřejně účelných aktivit na projekt „Informační 
aktivity pro osoby se sluchovým postižením“, který byl společným projektem celé ČMJN. 
 
Kulturní akce byly pořádány díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Statutárního města 
Olomouce. 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež byly zajištěny díky dotaci Statutárního města 
Olomouce. 
 
Podrobný přehled dotací a jejich využití je součástí roční účetní závěrky. 
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4. Roční účetní závěrka 
 
Výnosy za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
 Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.) 1.198.000,00 

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce) 119.300,00 

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP) 15.000,00 

Dotace OLK – individuální projekt 437.135,00 

Dotace úřad práce Olomouc 30.123,00 

Dotace z Úřadu vlády ČR 116.124,80 

Dotace Statutární město Olomouc - kultura 10.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc - provoz 260.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční 
zprávy 

5.000,00 

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže 20.000,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost 454.783,80 
Ostatní      456.392,00 
Tržby za prodané zboží 70.547,00 
Úroky 57,73 

CELKEM 3.200.463,33 
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Náklady za období 1.1.2009 - 31.12.2009 
  
Mzdové náklady 1.242.376,00 

Zákonné soc.pojištění 366.952,00 

Ostatní soc. pojištění 14.710,00 

Spotřeba materiálu 169.485,32 

Daně 50,00 

Energie 205.343,00 

Zboží 41.307,65 

Ostatní náklady 21.651,50 

Cestovné 13.411,00 

Náklady a reprezentace 1.879,00 

Ostatní služby 477.816,56 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Odpisy dl.nehm. a hmot. majetku 313.387,00 

CELKEM 2.868.369,03 
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5. Poděkování a uznání institucím a sponzorům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo kultury ČR 

Úřad vlády ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Univerzita Palackého Olomouc: 
FTK - Katedra Aplikované tělesné výchovy,  

PdF - Katedra Speciální pedagogiky 
 

DI Policie ČR Olomouc 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


