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Výbor OUN do 23. 10. 2015: 
Pr edseda Pavel Pastrnek 
Mí stopr edseda Petr Kuč era 
Č len vy boru Lenka La talova  
Č len vy boru Stanislav Za palka 
Č len vy boru Mgr. Ota Pansky  
Revizní  komise: Petr Počhop 
 Jana Quittova   
 Vladimí r Koza k   

23. 10. 2015 valná hromada OUN, změna na z.s  a volby novýčh funkčí. 

Výbor OUN od 23. 10. 2015: 

Pr edseda Pavel Pastrnek 
Mí stopr edseda Petr Kuč era 
Č len vy boru Lenka La talova  
Revizní  komise: Toma s  S udr ičh 

Vedoucí organizace: 

Vedoučí  organizače Pavel Pastrnek 

Sociální služby: 

Sočia lní  pračovní k, tlumoč ní k do 31. 5. Bč. Jana Mens ova  
Sočia lní  pračovní k, tlumoč ní k od 1. 6. Mgr. Magdale na Flodrova  
Sočia lní  pračovní k, tlumoč ní k od 1. 9 Bč. Jana Grohmannova  
Sočia lní  pračovní k, tlumoč ní k do 30.9. Mgr. Svatava Panska  
Pračovní k v sočia lní čh sluz ba čh Pavel Pastrnek 
Rozvoj komunikače Mgr. Naďa Vesela  

Projektování a personální práce: 

Projektovy  a persona lní  manaz er Bč. Petr S afra nek 

Internetová kavárna, výpůjčky místností: 

Administrativní  pračovní k, pračovní k 
kava rny, majetkova  spra va 

Mgr. Martin Čhupí k 

Administrativní  pračovní k, pračovní k 
kava rny 

Martina Pastrnkova  

Provoz: 

Pračovní k u drz by Josef Pastrnek 
Pračovní k u klidu do 30. 6. Emí lia Pazderova  
Pračovní k u klidu od 1.7. Pavlí na S udr ičhova  

Kurzy ZJ: 

Lektor ZJ Mgr. Svatava Panska  
Lektor ZJ Mgr. Martin Čhupí k 
Lektor ZJ Alena Čiga nkova  
Lektor ZJ Jana Quittova  

Personální obsazení  
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25. 11. 1950 - první  pí semny  za znam o 1. vy borove  sčhu zi Organizače neslys í čí čh v Olomouči. 
Proto den 25. 11. se slaví  jako den vzniku organizače neslys í čí čh v Olomouči.  

Dlouhou dobu se hledala mí stnost č i klubovna, kde by se mohli neslys í čí  sčha zet. Az  za sluhou 

Ing. Pročha zky byla pro neslys í čí  zapu jč ena 1 mí stnost v 1. patr e od KDU-Č SL na Tr . 1. ma je. 

Po č ase na m byly me stem nabí dnuty ne ktere  nebytove  prostory. Po dlouhe m zvaz ova ní  jsme 

si vybrali jesle na Jungmannove  uliči a v roče 1995 jsme podepsali s me stem na jemní  

smlouvu na dobu neurč itou. V te  dobe  neslys í čí  pr es li z ZO neslys í čí čh SNN Olomouč do nove  

Č eske  unie neslys í čí čh Praha, s na zvem Oblastní  organizače Č eske  unie neslys í čí čh Olomouč.  

Č UN Praha vs ak byla s patnou volbou pro rozvoj zdejs í  organizače. Z tohoto du vodu se na 

č lenske  sčhu zi v prosinči 1997 neslys í čí  rozhodli vystoupit z Č UN a zaloz it samostatnou, 

neza vislou organizači. Na za klade  toho byly zpračova ny stanovy a dne 7. dubna 1998 byla 

OUN Olomouč ofičia lne  zaregistrova na na MV Č R.  

Na podzim 1998 byla vytvor ena Č eskomoravska  jednota neslys í čí čh se sí dlem v Brne , kterou 

jsme spoluzaloz ili a ktera  v souč asne  dobe  zastr es uje 5 organizačí .  

Hned v roče 1997 jsme pros li první m projektem z EU. Od te  doby jsme zvla dli mnoho 

projektu  od na s i z Evropy. Jední m z nejve ts í čh projektovy čh aktivit byla 1. etapa 

rekonstrukče sí dla OUN a novostavby Multifunkč ní ho vzde la vačí ho čentra nejen pro neslys í čí  

(MFVČN) Oblastní  unie neslys í čí čh Olomouč, první  novostavby organizače neslys í čí čh Č eske  

republiky od roku 1925.  
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Nesta tní  neziskova  organizače Oblastní  unie neslys í čí čh Olomouč byla zaregistrova na jako 

obč anske  sdruz ení  na Ministerstvu vnitra Č R v roče 1998. Její m posla ní m je pr edčha zet 

sočia lní mu vylouč ení  osob se slučhovy m postiz ení m, k č emuz  volí  na sledují čí  čí le: 

 obhajoba pra v, potr eb a za jmu  neslys í čí čh obč anu  Č eske  republiky; 

 u č ast na sočia lní  rehabilitači a integrači neslys í čí čh, organizače a prova de ní  

vzde la vačí čh, kulturní čh, sportovní čh aj. aktivit, slouz í čí čh za jmu m 

neslys í čí čh;  

 poskytova ní  vs ečh sluz eb neslys í čí m, aby bylo dosahova no v maxima lní  

moz ne  mí r e rovnočennosti neslys í čí čh obč anu  s ostatní  ver ejností ; 

 iničiače a posuzova ní  legislativní čh aktu , doty kají čí čh se neslys í čí čh. 

 

K zajis te ní  napln ova ní  sve ho posla ní  vytva r í  sdruz ení  funkč ní  u seky, do ktery čh pr ijí ma  

zame stnanče, a to jak neslys í čí , tak slys í čí  osoby. Tyto u seky r í dí  vedoučí  organizače, ktery  je 

souč asne  voleny m pr edsedou OUN Olomouč. K napln ova ní  čí lu  slouz í  sdruz ení  č innosti, 

ktere  lze rozde lit do okruhu : 

 Sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb.: vykona vají  

zame stnanči u seku soč. sluz eb. K te to č innosti pr ijalo sdruz ení  ver ejny  

za vazek.  

 Další související služby: vykona vají  zame stnanči jednotlivy čh u seku : kurzy 

znakove ho jazyka akreditovane  MS MT, provoz internetove  kava rny, 

vy pu jč ky mí stností  pro jine  organizače poskytují čí  vzde la va ní . Tyto 

souvisejí čí  sluz by vy znamnou me rou pr ispí vají  k sočia lní  integrači osob se 

slučhovy m postiz ení m do majoritní  společ nosti, a to k integrači ve smyslu 

koadaptače. 

 Spolková činnost: vyčha zí  z aktivit č lenske  za kladny, je vyví jena č leny 

v za jmovy čh klubečh. Pro sve  aktivity v pr í pade  potr eby mohou č lenove  

nebo skupiny č lenu  č erpat sočia lní  sluz by dle za kona 108/2006 Sb., ktere  

jsou OUN Olomouč registrovane . Sočia lní  sluz by jsou č lenu m poskytova ny za 

stejny čh podmí nek jako ostatní m z adatelu m ze stanovene  čí love  skupiny, 

tzn., fakt pr í slus nosti k poskytovateli není  pro poskytova ní  sluz eb 

relevantní . 

Pr iblí z í me si zde jeden z pilí r u , na ktere m OUN Olomouč stojí . 

U sek sočia lní čh sluz eb OUN Olomouč zabezpeč uje tyto č innosti: 

 poskytova ní  registrovany čh sluz eb dle za kona 108/2006 Sb.; 

 tvorba pr í spe vku  pro me sí č ní k INFO OUN Olomouč; 

 spolupra če pr i tvorbe  a vyda va ní  vy roč ní  zpra vy OUN Olomouč a Č MJN; 

Poslání a cíle 
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 konzultače k iničiači a posuzova ní  legislativní čh aktu  doty kají čí čh se 

neslys í čí čh osob; 

 prodej spotr ební ho materia lu do slučhadel. 

 

A ktere  konkre tní  sočia lní  sluz by dle za kona č . 108/2006 Sb., to jsou? 

Vy be r a skladba registrovany čh sluz eb vyčha zí  z individua lní čh potr eb osob se slučhovy m 

postiz ení m tak, aby pokry vala čele  spektrum z ivotní čh situačí , ktere  u te to nehomogenní  

čí love  skupiny rea lne  existují . 

  tlumoč nička  sluz ba; 

  telefonička  krizova  pomoč; 

  sočia lne  aktivizač ní  sluz by pro seniory a osoby se zdravotní m postiz ení m; 

  sočia lní  rehabilitače; 

 odborne  sočia lní  poradenství . 

Čí lovou skupinou pro poskytovane  sluz by jsou osoby se slučhovy m postiz ení m od 7 let. 

Jedna  se o sluz by sočia lní  prevenče, nikoliv sluz by sočia lní  pe č e, neboť osoby neslys í čí  nemají  

z du vodu slučhove ho postiz ení  na rok na pr í spe vek na pe č i.  

Sluz by sočia lní  prevenče i sluz ba odborne ho sočia lní ho poradenství  jsou pro klienta 

bezplatne . 
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Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

je poskytova na jako tere nní  i ambulantní  sluz ba osoba m neslys í čí m, tzn. te m osoba m 

s te z ky m slučhovy m postiz ení m, ktery m rozsah a čharakter slučhove ho postiz ení  

neumoz n uje plnohodnotne  porozume t mluvene  r eč i slučhem. Za kladní  č innosti (a, b) OUN 

zajis ťuje pr i poskytova ní  tlumoč ničky čh sluz eb v rozsahu te čhto u konu :  

a) tlumoč ení  pomočí  znakove ho jazyka pro slučhove  postiz ene ; 

b) pomoč pr i uplatn ova ní  pra v, opra vne ny čh za jmu  a pr i obstara va ní  osobní čh za lez itostí : 

– pomoč pr i komunikači vedoučí  k uplatn ova ní  pra v a opra vne ny čh za jmu ; 

– pomoč pr i vyr izova ní  be z ny čh za lez itostí .  

 

Časová dostupnost služby:  

ambulantní  

po, st  8-12, 13-17 hod.  

u t, č t  8-12, 13-16 hod.  

pa   8-12 hod. 

 + Pr edem zver ejne ne  termí ny skupinovy čh aktivit 

 

tere nní  

po - pa  8 - 18 hod. 

   

Za sadou pr i poskytova ní  sluz by je respektova ní  volby komunikač ní ho syste mu. Neslys í čí  

osoby mají  pra vo si svobodne  vybrat a zvolit z te čhto komunikač ní čh syste mu : 

 č esky  znakovy  jazyk; 

 komunikač ní  syste my vyčha zejí čí  z č eske ho znakove ho jazyka: 

o znakovana  č es tina; 

o prstova  abečeda; 

o vizualizače mluvene  č es tiny; 

o pí semny  za znam mluvene  r eč i. 

 

Sluz ba je poskytova na z hlediska problematiky slučhove ho postiz ení  a jeho du sledku . 

Uz ivatel sluz by ma  pra vo si vybrat tlumoč ní ka.  

Sociální služby 
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Telefonická krizová a SMS pomoc 

je tere nní  sluz ba poskytovana  na pr ečhodnou dobu osoba m, ktere  se načha zejí  v situači 

ohroz ení  zdraví  nebo z ivota nebo v jine  obtí z ne  z ivotní  situači, kterou pr ečhodne  nemohou 

r es it vlastní mi silami. 

Za kladní  č innosti (a, b) OUN zajis ťuje pr i poskytova ní  telefoničke  krizove  pomoči v rozsahu 

te čhto u konu :  

a) telefonička  krizova  pomoč: krizova  pra če s osobou spoč í vají čí  v jednora zove m nebo 

opakovane m telefoničke m kontaktu osoby s pračovis te m telefoničke  krizove  intervenče; 

b) pomoč pr i uplatn ova ní  pra v, opra vne ny čh za jmu  a pr i obstara va ní  osobní čh za lez itostí : 

– pomoč pr i komunikači vedoučí  k uplatn ova ní  pra v a opra vne ny čh za jmu ; 

– pomoč pr i vyr izova ní  be z ny čh za lez itostí .  

 

Sluz bu je moz ne  vyuz í t pro neodkladne  r es ení  proble mu v pr í padečh ohroz ení  zdraví  nebo 

z ivota nebo v jine  obtí z ne  z ivotní  situači, kterou osoba z du vodu komunikač ní  barie ry není  

sčhopna sama r es it. 

Časová dostupnost služby:   

tere nní  

po - pa  0:00 – 8:00, 18:00 – 23:59 

sva tky a ví kendy  0:00 – 23:59 

 

Za sadou pr i poskytova ní  sluz by je ryčhle  zprostr edkova ní  pomoči pr i ohroz ení  zdraví  nebo 

z ivota nebo v jine  obtí z ne  situači, kdy by mohl proble m pr i odkladu jeho r es ení  ve st ke 

zhors ení  situače dotyč ne  osoby. Patr í  sem i objedna ní  tlumoč ničke  sluz by, pokud takova  

potr eba vznikne k neodkladne mu r es ení  proble mu v pr í padečh ohroz ení  zdraví  nebo z ivota 

nebo v jine  obtí z ne  z ivotní  situači. 

Sluz ba nenahrazuje jine  formy pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Sociálně aktivizační služba pro osoby se sluchovým postižením 

slouz í  osoba m z čí love  skupiny ohroz eny m sočia lní m vylouč ení m. Za kladní  č innosti (a, b, č) 

pr i poskytova ní  sluz eb zajis ťuje OUN v rozsahu te čhto u konu : 

a) zprostr edkova ní  kontaktu se společ ensky m prostr edí m: za jmove , vzde la vačí  a 

volnoč asove  aktivity; 

b) sočia lne  terapeutičke  č innosti: sočioterapeutičke  č innosti, jejičhz  poskytova ní  vede 

k rozvoji nebo udrz ení  osobní čh a sočia lní čh sčhopností  a dovedností  podporují čí čh sočia lní  

zač len ova ní  osob; 

č) pomoč pr i uplatn ova ní  pra v, opra vne ny čh za jmu  a pr i obstara va ní  osobní čh za lez itostí : 

– pomoč pr i komunikači vedoučí  k uplatn ova ní  pra v a opra vne ny čh za jmu ; 

– pomoč pr i vyr izova ní  be z ny čh za lez itostí .  

Sluz ba je poskytova na v pr í pade , z e osoba ve sve m volne m č ase ma  za jem se ne čo nove ho 

nauč it, dozve de t. Sluz ba je zame r ena na čelkovy  rozvoj osobnosti prostr edničtví m 

vzde la vačí čh, za jmovy čh a volnoč asovy čh aktivit a sočioterapeutičky čh č inností , a to jak 

skupinovy čh, tak individua lní čh. 

 

Časová dostupnost služby:   

ambulantní  a tere nní :   

po, st 8-12, 13-17 hod.  

u t, č t 8-12, 13-16 hod.  

pa  8-12 hod. 

+ Pr edem zver ejne ne  termí ny skupinovy čh aktivit 

 

Za sadou pr i poskytova ní  sluz by je respektova ní  volby komunikač ní ho syste mu.  

Čharakterističky mi znaky sluz by je dobrovolna  u č ast klienta, orientače do volne ho č asu 

klienta, tvorba a nabí dka aktivit vyčha zí  z  potr eb a za jmu  klienta.  

Sluz ba je poskytova na z hlediska problematiky slučhove ho postiz ení  a jeho du sledku . 

Sluz ba ma  preventivne  terapeutičky  čharakter. 
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Poskytování sociální služby sociální rehabilitace je hrazeno v rámci projektu Zajištění vybraných služeb 

sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00085, který je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením 

Sočia lní  rehabilitače je soubor spečifičky čh č inností  sme r ují čí čh k dosaz ení  samostatnosti, 

neza vislosti a sobe stač nosti osob, a to rozvojem jejičh spečifičky čh sčhopností  a dovedností , 

posilova ní m na vyku  a na čvikem vy konu be z ny čh, pro samostatny  z ivot nezbytny čh č inností  

alternativní m zpu sobem vyuz í vají čí m začhovany čh sčhopností , potenčia lu  a kompetenčí . 

Sočia lní  rehabilitače se poskytuje formou tere nní čh a ambulantní čh sluz eb. 

 

Za kladní  č innosti (a, b, č, d) pr i poskytova ní  sočia lní  rehabilitače OUN zajis ťuje v rozsahu 

te čhto u konu :  

a) na čvik dovedností  pro zvla da ní  pe č e o vlastní  osobu, sobe stač nosti a dals í čh č inností  

vedoučí čh k sočia lní mu zač len ova ní : 

– na čvik obsluhy be z ny čh zar í zení  a spotr ebič u ; 

– na čvik pe č e o doma čnost, napr í klad pe č e o ode vy, u klid, drobne  u drz ba r ske  pra če, 

čhod kučhyne , nakupova ní ; 

– na čvik pe č e o de ti nebo dals í  č leny doma čnosti; 

– na čvik samostatne ho pohybu vč etne  orientače ve vnitr ní m i venkovní m prostoru; 

– na čvik dovedností  potr ebny čh k u r ední m u konu m, napr í klad vlastnoruč ní ho 

podpisu; 

b) zprostr edkova ní  kontaktu se společ ensky m prostr edí m: 

– doprova zení  dospe ly čh do s koly, s kolske ho zar í zení , zame stna ní , k le kar i, na 

za jmove  aktivity a doprova zení  zpe t; 

– na čvik sčhopností  vyuz í vat dopravní  prostr edky; 

– na čvik čhova ní  v ru zny čh společ ensky čh situačí čh; 

– na čvik be z ny čh a alternativní čh zpu sobu  komunikače, kontaktu a pra če 

s informačemi; 

c) vy čhovne , vzde la vačí  a aktivizač ní  č innosti: 

upevn ova ní  zí skany čh motoričky čh, psyčhičky čh a sočia lní čh dovedností  a sčhopností ; 

d) pomoč pr i uplatn ova ní  pra v, opra vne ny čh za jmu  a pr i obstara va ní  osobní čh za lez itostí : 

– poda va ní  informačí  o moz nostečh zí ska va ní  rehabilitač ní čh a kompenzač ní čh 

pomu ček; 

– informač ní  servis a zprostr edkova ní  sluz eb. 
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Sluz ba je poskytova na v pr í pade , z e osoba s te z ky m slučhovy m postiz ení m potr ebuje zvy s it 

svou samostatnost a sobe stač nost pr i vyrovna va ní  se s na roky, ktere  na ni klade kaz dodenní  

z ivot. 

Sočia lní  rehabilitače mu z e by t i navazují čí  sluz bou na tlumoč ničkou sluz bu nebo odborne  

sočia lní  poradenství , uplatn uje postupy praktičke ho na čviku a rozvoje alternativní ho vyuz ití  

sčhopností  osoby. Sluz ba pouz í va  metody pra če individua lní  i skupinove . 

Časová dostupnost služby:   

ambulantní  a tere nní :   

po, st 8-12, 13-17 hod.  

u t, č t 8-12, 13-16 hod.  

pa  8-12 hod. 

+ Pr edem zver ejne ne  termí ny skupinovy čh aktivit 

 

Za sadou pr i poskytova ní  sluz by je respektova ní  volby komunikač ní ho syste mu.  

Vyuz ití  sluz by je pro klienta dobrovolne , vyčha zí  z jeho individua lní čh potr eb a jeho za jmu 

svou situači r es it. 

Sluz ba je poskytova na z hlediska problematiky slučhove ho postiz ení  a jeho du sledku . 

Sluz ba ma  terapeutičko-preventivní  čharakter. 
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Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

Posla ní m sluz by je pr edčha zet sočia lní mu vylouč ení  osob se slučhovy m postiz ení m. Sočia lní  

sluz ba zprostr edkova va  kontakt se společ ensky m prostr edí m, pr ina s í  uz ivatelu m 

individua lní  podporu pr i obhajobe  pra v a obstara va ní  osobní čh za lez itostí . V obtí z ny čh 

z ivotní čh situačí čh nabí zí  sočia lne  terapeutičkou podporu. Odborne  poradenství  uz ivatelu m 

poma ha  zejme na v pr í stupu a pr i zpračova ní  informačí , ktere  jsou nezbytne  pro vedení  

plnohodnotne ho z ivota. 

OUN Olomouč poskytuje odborne  poradenství  v oblastečh orientače v sočia lní čh syste mečh, 

vzde la va ní , psyčhologie, pra va a v oblastečh kompenzače ztra ty slučhu a zprostr edkova va  

pr í padne  navazují čí  sluz by. 

Č asova  dostupnost sluz by:   

ambulantní  a tere nní :   

po, st 8-12, 13-17 hod.  

u t, č t 8-12, 13-16 hod.  

pa  8-12 hod. 

+ Pr edem zver ejne ne  termí ny skupinovy čh aktivit 

 

Za sadou pr i poskytova ní  sluz by je respektova ní  volby komunikač ní ho syste mu.  

Rovne z  tak je respektova na volba zpu sobu r es ení  nepr í znive  situače. Rozhodnutí  pro volbu 

zpu sobu r es ení  č iní  vz dy uz ivatel na za klade  spolupra če se sočia lní m pračovní kem. 

Sluz ba je poskytova na z hlediska problematiky slučhove ho postiz ení  a jeho du sledku . 
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Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc: 

- letní  de tsky  ta bor pro de ti se slučhovy m postiz ení m; 

- pravidelna  pa teč ní  setka va ní , besedy a pr edna s ky pro osoby se slučhovy m postiz ení m a 

jejičh pr a tele; 

- por a da ní  kurzu  znakove ho jazyka pro za jemče z r ad s iroke  ver ejnosti ve tr ečh stupní čh 

pokroč ilosti s moz ností  zí ska ní  osve dč ení  s čelosta tní  platností  pravidelne  po dvou 

vyuč ovačí čh hodina čh: 

- obč erstvení  v internetove  kava rne  pro na vs te vní ky OUN Olomouč. 

- vy pu jč ky mí stností  pro por a da ní  vzde la vačí čh akčí  jiny čh organizačí . Vytvor ení m 

Multifunkč ní ho vzde la vačí ho čentra pro osoby se slučhovy m postiz ení m čentra bylo 

umoz ne no rozs í r it a zkvalitnit sta vají čí  poskytovane  sluz by pro osoby se slučhovy m 

postiz ení m. V novy čh prostora čh nas lo za zemí  pro svou č innost i ne kolik neziskovy čh 

organizačí . Pr í jemne ho prostr edí  uč eben vyuz í vají  i organizače zame r ene  na vzde la va ní  

intaktní čh osob, a tí mto vza jemny m kontaktem odlis ny čh jazykovy čh kultur sta le 

dočha zí  k naplne ní  jednoho z oč eka vany čh dopadu  projektu, a to zleps ení  sočia lní  

integrače osob se slučhovy m postiz ení m do ve ts inove  společ nosti.  

- pr ehled o prodeji kompenzač ní čh a komunikač ní čh pomu ček pro osoby se slučhovy m 

postiz ení m podle vyhla s ky MPSV Č R č .182/1991 Sb. 

- OUN Olomouč je r a dny m č lenem UNO (Unie neziskovy čh organizačí  Olomoučke ho 

kraje) a Č MJN (Č eskomoravske  jednoty neslys í čí čh); 

- OUN Olomouč je zapojena do komunitní ho pla nova ní  na u zemí  me sta Olomouče; 

- OUN Olomouč ma  zabezpeč ene  tlumoč ení  ZJ pr í mo na Krajske m u r adu Olomoučke ho 

kraje v odde lení  sočia lní čh sluz eb; 

- OUN je zapojena v str edne dobe m pla nova ní  rozvoje sočia lní čh sluz eb v Olomoučke m 

kraji; 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné činnosti a akce pořádané OUN 
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Datum 
zaha jení  

Akče Poč et osob 

23. 01. 2015 Novinky v sočiální oblasti 27 

06. 02. 2015 Valenty n 18 

20. 02. 2015 Čvičení paměti 18 

27. 02. 2015 Volná beseda 17 

13. 03. 2015 Čvičení paměti 15 

20. 03. 2015 Svíčkárna 23 

12. 03. 2015 portál prač.přiležitost 7 

03. 04. 2015 Velikonoční tvoření 23 

10. 04. 2015 Čvičení paměti 6 

15. 04. 2015 Návštěva HZS OK 20 

23. 04. 2015 Sočiální služby v našem městě 8 

22. 05. 2015 Čvičení paměti 14 

12. 06. 2015 Čvičení paměti 16 

06. 06. 2015 Den dětí 30 

04. 09. 2015 Finanční gramotnost 16 

26. 06. 2015 Prohlídka Olomoučkého podzemí 34 

20. 06. 2015 Rafting 21 

24. 06. 2015 Kouření 12 

29. 05. 2015 Zdravá výživa 12 

15. 05. 2015 Valná hromada a Den matek 30 

24. 04. 2015 Beseda 9 

28. 03. 2015 Karetní hra "Joker" 60 

23. 03. 2015 Úpravy vody Černovír 14 

19. 07. 2015 Jsme hosté v rekreačním středisku 25 

20. 07. 2015 Deaflympiády a jejičh sporty 25 

18. 09. 2015 Prevenče zdraví 29 

12. 09. 2015 Výlet do Ostravy 16 

26. 09. 2015 Mezinárodní den neslyšíčíčh 91 

05. 10. 2015 Čvičení pro záda a zdravá kondiče 7 

10. 10. 2015 Karty žolík 84 

12. 10. 2015 Čvičení pro záda a zdravá kondiče 9 

16. 10. 2015 Nejčastější nemoči v interně 32 

19. 10. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 6 

09. 10. 2015 Čvičení paměti 12 
 

Akce a přednášky konané v roce 2015 
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12. 10. 2015 Čvičení pro záda a zdravá kondiče 9 

26. 10. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 5 

30. 10. 2015 Halloween 30 

06. 11. 2015 Výroba mýdla a perníky 16 

09. 11. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 3 

16. 11. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 6 

20. 11. 2015 Přednáška - Břišní orgány 40 

23. 11. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 5 

30. 11. 2015 Čvičení pro zdravá záda a zdravá kondiče 6 

27. 11. 2015 Balení mýdla, zdobení perníčků 20 

04. 12. 2015 Mikuláš 52 

11. 12. 2015 Tvoření  13 

16. 12. 2015 Vánoční punč  

19. 12. 2015 Vánoční minigolf 45 

   
 

 

 

Z akcí OUN Olomouc uskutečněných v roce 2015 vybíráme tyto: 

(vs ečhny akče probí haly ve znakove m jazyče nebo byly do znakove ho jazyka tlumoč eny) 

 

PRAVIDELNÉ PŘEDNÁŠKY „CVIČENÍ PAMĚTI“, kde si neslys í čí  formou ru zny čh her a u kolu  

pročvič ovali pame ť, prostorovou orientači a soustr ede ní . 
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V sobotu 28. 3. se konala tradiční hra „Joker“  

 

Ve středa 15. 4. jsme navštívili Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, kde jsme 
si na příkladu vyzkoušeli, jak probíhá komunikače operačního střediska s neslyšíčí osobou 
v případě ohrožení a poté nám bylo předvedeno tečhničké vybavení HZS OK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 20. 6. jsme sjeli r eku Moravu z Čhomoutova do Olomouče. 
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LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR pro de ti a mla dez  se slučhovy m postiz ení m probe hl v termí nu 

od 18. 7. - 25. 7. 2015 v rekreač ní m str edisku Rusava.  Program sportovní ho ta bora byl 

zame r en na pohybove  hry, mí č ove  hry, za klady sebeobrany, turistiku a jine  pohybove  aktivity. 

  

Pátek 16. 10. se OUN jiz  podruhe  prezentovala v ra mči Hana čke ho farma r ske ho trhu na 

Horní m na me stí . 

 
V pátek 6. 11. jsme společ ne  vyra be li my dla a pekli perní č ky 
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Výnosy za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 

 

Náklady za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 

 Mzdove  na klady            1 422 777,- 

Za konne  sočia lní  pojis te ní  423 910,- 

Ostatní  sočia lní  na klady   10 500,- 

Spotr eba materia lu 139 792,30 

Energie 212 016,- 

Zboz í     60 568,- 

Opravy a udrz ova ní  581,- 

Jine  ostatní  na klady   15 691,- 

Čestovne       3 860,- 

Ostatní  sluz by 379 722,50 

ČELKEM 2 669 417,80 

 

Dotače MPSV (registrovane  sluz by dle za k. 108/2006 Sb.) 763 500,- 

Dotače Statuta rní  me sto Olomouč – kultura 10 000,- 

Dotače Statuta rní  me sto Olomouč – tlum. sluz by + tel. kriz. pomoč 46 000,- 

Dotače Statuta rní  me sto Olomouč – volnoč asove  aktivity mla dez e 15 000,- 

Dotače Statuta rní  me sto Olomouč- soč. poradenství , soč. sktiv. sluz by 165 000,- 

Dotače OLK - „Ta bor“ 20 000,- 

Dotače OLK- soč. rehabilitače (ver ejna  zaka zka) 512 400,- 

Pr ijate  pr í spe vky 9 200,- 

Pr ijate  č lenske  pr í spe vky 8 650,- 

Trz by z prodeje zboz í  a sluz eb 858 722,86,- 

Ostatní  vy nosy 563 743,- 

CELKEM 2 972 215,86 

Údaje o hospodaření za rok 2015 
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OUN pravidelne  spolupračuje s organizačemi, mezi ktere  patr í : 

 
Olomoucký kraj – Str edne doby  pla n rozvoje sočia lní čh sluz eb je du lez ity m strategičky m 
dokumentem, na jehoz  tvorbe , ale take  napln ova ní  se podí lí  pove r eny  pračovní k. 
 

Magistrát Města Olomouce –  u č astní me se komunitní ho pla nova ní  sočia lní čh sluz eb, kde 

pr ispí va me odbornou znalostí  a zkus eností  pove r eny čh pračovní ku . 

 

Dobré místo pro život – probe hl 3. roč ní k akče nazvane  Kolobe z kia da, jehoz  vy te z ek byl 

poskytnut jako pr í spe vek na realizači ta bora pro de ti se slučhovy m postiz ení m. Kaz dy m 

rokem se aktivne  zu č astn ujeme na akči Handičap Rally – integrač ní m dnu pro rodiny s de tmi 

společ ne  s osobami se zdravotní m postiz ení m. V prosinči jsme se podí leli na prodejní m 

va noč ní m sta nku Dobre ho mí sta pro z ivot. 

 

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, katedra Aplikovaných pohybových aktivit – 

v ra mči volnoč asovy čh aktivit a sportovní ho ta bora pro neslys í čí  de ti poma hají  studenti 

katedry pr i realizači te čhto č inností . 

 

Pedagogická fakulta – poskytujeme odbornou praxi studentu m sočia lní čh, pedagogičky čh, 

spečia lne -pedagogičky čh oboru . 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - spolupra če na realizači Mikula s ske  besí dky pro 

de ti se slučhovy m postiz ení m.  

 

Poradna NNO- pravidelne  OUN poskytovala informače o novinka čh a zme na čh v legislative .  

 

 

 

 

Spolupráce, poděkování a uznání institucím a 

sponzorům 
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Děkujeme také našim sponzorům a donátorům: 

 

Poskytova ní  sočia lní čh sluz eb bylo v roče 2015 zajis te no dí ky dotačí m MPSV Č R, 

Statuta rní ho me sta Olomouče a Olomoučke ho kraje.  

Pro rok 2015 s finanč ní  podporou zí skanou v ra mči projektu Olomoučke ho kraje „Zajis te ní  

vybrany čh sluz eb sočia lní  prevenče v Olomoučke m kraji“, reg. č í slo projektu 

ČZ.1.04/3.1.00/05.00085. Tento projekt je spolufinančova n z evropsky čh pene z, a take  ze 

sta tní ho rozpoč tu Č eske  republiky prostr edničtví m Operač ní ho programu Lidske  zdroje a 

zame stnanost. Jeho hlavní m čí lem je poskytova ní  sočia lní čh sluz eb osoba m sočia lne  

vylouč eny m nebo ohroz eny m sočia lní m vylouč ení m. 

 

 

 

Poskytování sociální služby sociální rehabilitace je hrazeno v rámci projektu Zajištění 

vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00085, 

který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


