Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

INFO

Červenec - Srpen 2016

INFO OUN Olomouc je podporováno statutárním městem Olomouc
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CO SE KONALO V ČERVNU?
Hanácký farmářský trh
V pátek 3. 6. od 8 do 12:00 hod jsme prezentovali OUN ve stánku
na Horním náměstí v Olomouci v rámci Hanáckých farmářských trhů.

První pomoc živě!
V pátek 3. 6. proběhlo školení
1. pomoci pro zaměstnance
Magistrátu města Olomouce
na Hasičské zbrojnici Černovír,
zaměřené
na osoby
se smyslovým
postižením.
V rámci školení jsme realizovali
přednášku o tom, jak správně
komunikovat
s osobami
se sluchovým
postižením.
Poté
si
účastníci
sami
vyzkoušeli
1. pomoc
a komunikaci s osobami
se sluchovým a zrakovým
postižením. Akce se také
účastnily organizace SONS
Olomouc
a TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
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Přednáška: Tichá linka, online přepis
V pátek 10. 6. v 16:00 hod nás navštívila pí. Iveta Holasová
z Tichého světa a sdělila nám informace o Tiché lince – online
tlumočení a online přepisu. Informovala nás o tom, jak dlouho
linka funguje, kolik má tlumočníků, co je potřeba k využití
aplikace a rovněž nám ukázala jednotlivé kroky registrace
apod.

V
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V rámci projektu „Odstraňujeme komunikační bariéry“, který je
podpořený z Úřadu vlády letos proběhnou přednášky pro slyšící
veřejnost, zaměřující se na správnou komunikaci s osobami
se sluchovým postižením. První přednáška proběhla již 14. 6.

Školení pro MMOl
V úterý 14. 6. proběhla přednáška pro zaměstnance MMOl,
zaměřená na komunikaci s osobami se sluchovým postižením.
Dozvěděli se informace např. o tom, kdo je osobou
se sluchovým postižením, jaké komunikační systémy existují, jak
správně komunikovat s člověkem se sluchovým postižením
a taktéž měli možnost naučit se s neslyšícím lektorem základní
znaky
znakového
jazyka.

V
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Dětský den – království zvířat

V

V pátek 17. 6.
se
ve Smetanových
sadech uskutečnil Dětský
den, který OUN pořádala
ve spolupráci s Centrem
pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s. Děti se účastnily
různých her a soutěží,
mohly si vyzkoušet in-line
slalom, viděly vystoupení
Klaunů
z Balonkova,
mažoretek
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a roztleskávaček. Také
si
mohly
nechat
namalovat na obličej
různá zvířata, podle
svého přání.
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Na dětském dnu se také podíleli nebo jej sponzorovali:

Děkujeme!

7

Arteterapeutický rok
Projekt čtyř výtvarných kurzů, které proběhnou v roce 2016
v OUN Olomouc. Kurzy jsou určené pro neslyšící, kteří
se naučí různé výtvarné techniky. V listopadu 2016
proběhne výstava vytvořených děl v prostorách OUN
Olomouc.
Po celou dobu realizace, bude přítomen
tlumočník.
Projekt „Arteterapeutický rok“ je realizován za finanční
podpory MINISTERSVA KULTURY ČR.

Děkujeme!
Výtvarný kurz - FIMO

V V pátek 24. 6. od 16:00 hod proběhl již druhý výtvarný kurz.
Pod vedením lektorky Kamily Bartákové jsme vyráběli ozdoby,
šperky a náušnice z hmoty FIMO.

V
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Rafting MORAVA
V sobotu 25. června jsme sjížděli Moravu na raftech z Hynkova
do Olomouce. Na třech raftech jelo 18 účastníků. Vyzkoušeli jsme
si, že sjet řeku není úplně snadné. Celý den bylo navíc horko,
proto jsme si také dali občerstvovací pauzu.

V
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PROGRAM NA ČERVENEC - SRPEN
4. 7. po
15. 7. pá
19. 8. pá

OUN bude UZAVŘENA
16:00

Volná beseda + opékání špekáčků

NA ČERVEN
16:00 GRAM
Volná beseda
+ opékání špekáčků

Kurz počítačů
Kurz počítačů bude nadále probíhat individuálně (jednotlivě).
Je nutné se předem objednat u Pavla Pastrnka přes SMS:
777 854 328.

Kurz angličtiny
Kurz angličtiny přes prázdniny nebude. Pokračovat bude
od 7. 9. v 15:00 hod.

Volná beseda 15.7. a 19.8.
V

Při volných besedách si přes léto užijeme
také
opékání
špekáčků,
hry
nebo soutěže v kuželkách a šipkách.
Volné besedy proběhnou 15. 7. a 19. 8.
od 16

V
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OZNÁMENÍ
 Dne 4. 7. bude OUN uzavřena. Nebudou zde sociální
pracovníci/tlumočníci. V případě krizové situace budou
na telefonu 777 959 722 nebo 774 585 225.

 Dne
2.
6.
odešla
sociální
pracovnice/tlumočnice
Mgr.
Magdaléna Flodrová na mateřskou
dovolenou. Narodila se jí holčička
jménem Johanka.
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!

 Dne 13. 6. nastoupil nový sociální pracovník/tlumočník Erik
Kovářík. Telefonní číslo bude mít stejné jako Mgr. Flodrová
777 959 722.
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 V červenci proběhnou dvě přednášky určené pro slyšící
seniory na téma „Základy komunikace s osobami se
sluchovým postižením“. Účastníci se dozví informace o tom,
jak správně komunikovat s osobou se sluchovým postižením
a poté se seznámí s vybranými znaky ze znakového jazyka.
Přednášky se konají v rámci projektu „Senioři bez hranic“.
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Narozeniny

V měsíci červenci oslaví své
narozeniny tito členové:
Dagmar Burdiová
Denisa Konečná
Miroslav Svozil
Zdeněk Grézl

V měsíci srpnu oslaví své
narozeniny tito členové:
Bohumil Pospíšil
Josef Pastrnek
Lenka Látalová
Milan Švestka st.

Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí a zdraví!

Přejeme Vám radostné léto a příjemnou dovolenou.
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Číslo tísňového volání na
Hasičský záchranný sbor
OK pro neslyšící osoby
v Olomouckém kraji je:

725 135 125
Důležité je do zprávy
napsat:

- co se stalo,
- kde (adresa) se to
stalo,

- kdo (jméno) volá o
pomoc.

V OUN je možné koupit
Zboží a služby
Baterie PR 675 H
Baterie 13
Baterie PR 312
Baterie 10
Hadička do sluch.
tenká
Hadička do sluch.
silná
Čisticí tableta
Čištění ultrazvukem
Služby technika
Vysoušecí tablety
na sluchadla

Cena
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,- Kč/balení (6 ks)
15,-Kč/ks
25,-Kč/ks
15,-Kč/ks
5,-Kč/1 čištění
50,-Kč
60,- Kč

!!! DOPORUČENÍ !!!
Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez
přítomnosti tlumočníka!
Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám
musíte rozumět!
Při exekuci už je pozdě řešit.
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Provozní doba
Po, st: 8 – 12 hod. 13 -17 hod
Út, čt: 8 – 12 hod. 13 -16 hod
Pá: 8 – 12 hod (pouze pro
objednané)

V pátek bude otevřeno dle
naplánovaných akcí.

Oblastní unie neslyšících Olomouc
Jungmannova 972/25, 77900 Olomouc, E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz,
www.facebook.com/OUNOlomouc
……….
Erik Kovářík: 777 959 722 (soc. pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN
Kovarik, e-mail: erik.kovarik@ounol.cz
………..
Grohmannová Jana: 774 585 225 (sociální pracovnice, tlumočnice) Skype +
Oovoo: OUN Grohmannova,
e-mail: jana.grohmannova@ounol.cz
……..
Pavel Pastrnek: 777 854 328 pouze SMS (předseda OUN), Skype + Oovoo: OUN
Pastrnek, e-mail: pavel.pastrnek@ounol.cz
……….
Petr Šafránek: 734 834 945 (projektový vedoucí), e-mail: petr.safranek@ounol.cz
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