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předseda Českomoravské jednoty neslyšících a Unie neslyšících Brno

místopředsedkyně Unie neslyšících Brno
jednatel a ekonom Českomoravské jednoty neslyšících
předsedkyně Spolku neslyšících Břeclav
předseda Oblastní unie neslyšících Olomouc
předseda Jihlavské unie neslyšících

členka revizní komise Českomoravské jednoty neslyšících
předsedkyně Plzeňské unie neslyšících
tlumočník znakové řeči a koordinátor projektů
Českomoravské jednoty neslyšících

Pavel ŘÍHA

člen revizní komise Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana

Svatopluka Žambocha,
předsedy Českomoravské jednoty neslyšících

Vážení přátelé,
asi není vhodné začínat úvodní slovo, že čas letí, vždyť už mi bude 70 let.
A proto bych rád jasně a stručně nastínil úspěchy a potíže, se kterými se
v posledním roce setkáváme.
Celou dobu od založení Českomoravské jednoty neslyšících v roce
1998 jsme kladli důraz na posilování stability a nezávislosti organizace,
abychom šli vlastní cestou a nekopírovali způsoby, které jsou vlastní
nástupnickým postkomunistickým organizacím sluchově postižených.
Naše problémy přirovnávám k problému, který řeší slyšící lidé možná
v Latinské Americe. Je to především nedostatek odpovědnosti, nechci
znevažovat práci jednotlivců či organizace, ale odpovědnost a strategie
pro budoucnost, tedy: vůdčí osobnost v organizaci, informovanost
a zajištění kolektivních akcí.
Kladu důraz na tyto tři body, protože odpovědnost, jak je vidět přinesla
Oblastní unii neslyšících v Olomouci ovoce v podobě nově otevřeného
centra neslyšících. Jejich projekt byl taktéž financován z projektu SROP,
tak jako multimediální učebna v Unii neslyšících Brno. Čeští neslyšící se po
82 letech dočkali opět významné budovy v Olomouci (poprvé od r. 1925
Domov hluchoněmých v Brně). Pan Ota Panský se se svým výborem zapíše
zlatým písmem do historie neslyšících.
Také rád sleduji projekty v Plzeňské unii neslyšících, která svým členům
nabízí programy, stejně tak se snažíme v Brně, Břeclavi a Jihlavě. Ale bude
to stačit do budoucna? Neměli bychom se také zaměřit na zprostředkování
podnikatelských aktivit neslyšícím, tak jak s tím měli zkušenost neslyšící
před druhou světovou válkou v Zemské jednotě hluchoněmých pro
Moravu a Slezsko? Myslím si, že cesta vede tudy, sdružit zručné neslyšící
ovládající řemeslo, a spolu s neslyšícími z humanitních oborů nabízet
služby, které budou ku prospěchu celému kruhu uživatelů služeb.
Nejobtížnější je najít podporu pro radikální změnu reformy myšlení
v organizaci.
Ale vždy bude platit heslo: „Pomoz si a bude ti pomoženo“.
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Slovo předsedy
členské organizace ČMJN

Otty Panského

V roce 2008 uplyne 60 let od založení organizace, ve které

V lednu 1997 bylo ukončeno členství v České unii neslyšících

se sdružují sluchově postižení z Jihlavského okresu – psal se rok

a od ledna 1998 se podílíme na založení nové organizace

1948. V roce 1950 je zvolen předsedou organizace pan Otto Panský.

– Českomoravské jednoty neslyšících. Členství v této organizaci

Sluchově postižení mají již v té době potřebu se scházet a vyvíjet

nám umožnilo poskytování sociálních služeb, tlumočnických služeb,

aktivní činnost ve svůj prospěch a prospěch všech členů organizace.

pořádání přednášek v oblasti zdravotnictví a kultury, kurzů znakového

Nemají stálé sídlo, kde by se mohli scházet. Až v roce 1966 se jim

jazyka pro slyšící zájemce, kurzů na PC a sportovních akcí.

podaří sehnat velice zchátralé prostory. Začínají sami budovat
základy nynější klubovny. 8 000 brigádnických hodin bylo celkem

S potěšením musíme konstatovat, že poslední roky nám vzrostla

odpracováno, aby mohlo toto místo vypadat tak, jak ho dnes známe.

členská základna a stále více sluchově postižených má zájem

V té době pomůže město Jihlava, ne finančně, ale proplácením

o připravované programy. Vzrostl počet osob, které navštívily naše

stavebního materiálu. V roce 1970 je klubovna otevřena a neslyšící

poradenské centrum a přišly se poradit při řešení svých problémů,

mají důstojné prostory na rozvíjení své kulturní činnosti a pořádání

hledání práce a žádaly tlumočnickou službu.

sportovních akcí.
Chceme poděkovat ČMJN za každoroční vydávání výroční zprávy.
Organizace prodělala několik přeměn názvů, ale cíl byl vždy

Touto zprávou se prezentujeme veřejnosti a sponzorům. Ukazujeme,

jeden – pomáhat sluchově postiženým v jejich nesnadné komunikaci

co děláme a tak získáváme od sponzorů finanční prostředky pro další

s okolním prostředím, chránit jejich zájmy a pomáhat jim v nelehkém

práci.

životě. Rozvíjet jejich vědomosti, chránit jejich práva, zájmy,
upevňovat jejich sebevědomí, rozvíjet kulturní a sportovní svět.

Vzdělávací přednášky tlumočené do znakového jazyka
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Českomoravská
jednota neslyŠících
KDO JSME?

POSLÁNÍ

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková

Usilujeme o to být organizací, která odstraňováním

organizace, která sdružuje občanská sdružení pro neslyšící. Působí

komunikačních bariér pomáhá sluchově postiženým stát

v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském a plzeňském

se sebevědomými a nezávislými lidmi.

regionu. Je sdružením pro sluchově postižené, založeným na
společných zkušenostech, historii a přání pomoci.

CÍLE

Českomoravská jednota neslyšících vznikla v Brně v roce

Svou činností se snažíme odstranit komunikačních bariéry

1998 sdružením jednotlivých regionálních občanských sdružení.

ve světe sluchově postižených. Cíle Českomoravské jednoty

Záměrem vytvoření sjednocující organizace bylo zastřešit činnost

neslyšících jsou zejména:

dlouhodobě fungujících, ale regionálně roztříštěných organizací
sluchově postižených a efektivně podporovat jejich vzájemnou

Pomáhat sluchově postiženým naučit se „slyšet“ jiným

spolupráci.

způsobem
Ukázat sluchově postiženým a jejich rodinám způsob,
jak s tímto handicapem prožít plnohodnotný život
Pomáhat sluchově postiženým uplatňovat stejná práva,
povinnosti a možnosti jako má kdokoli jiný

Co dĚláme
Nejvýznamnějšími projekty Českomoravské jednoty neslyšících
jsou:
Provozování poradenských a sociálních služeb v rámci
denního stacionáře
Vytvoření série kurzů znakové řeči na CD
Iniciace a podpora telefonní operátorské služby pro neslyšící
Zvyšování práceschopnosti sluchově postižených a asistence
při vyhledávání pracovních příležitostí
Vytváření pozitivního sociálního a legislativního prostředí
pro sluchově postižené

Role veŘejnosti
Komunikační bariéry mezi světem slyšících a neslyšících
lze odstraňovat jen pozvolna. Hraje zde roli strach, neochota
a předsudky, a to na obou stranách. Věříme, že se nám tyto dva
specifické světy podaří přiblížit. Bez všímavosti a pomoci veřejnosti
Komunikace ve znakovém jazyce
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však můžeme naše poslání plnit jen těžko.

OrganizaČní
struktura
Českomoravské
jednoty neslyŠících
ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH

UNIE 
NESLYŠÍCÍCH
BRNO

SPOLEK 
NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV

OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH
OLOMOUC

PLZEŇSKÁ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH

JIHLAVSKÁ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH

Českomoravská jednota neslyšících sdružuje nezávislé organizace, které mají vlastní právní subjektivitu. Nejvyšším
orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je valná hromada, kterou tvoří delegovaní zástupci jednotlivých sdružení
v čele s předsedou.

Výkonným orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je
výbor, jehož členy jsou předsedové jednotlivých organizací a další

Hospodaření Českomoravské jednoty neslyšících kontroluje
revizní komise.

zvolení zástupci.

Členové vÝboru
Českomoravské
jednoty neslyŠících

Členové revizní
komise
Ludmila Hvězdová
Miroslav Zaoral
Pavel Říha
Františka Nováková

Svatopluk Žamboch

předseda

Pavel Kalus

Mgr. Ota Panský

1. místopředseda

Petr Kučera

Jaroslava Říhová

2. místopředseda

Pavel Pastrnek

Otto Panský

3. místopředseda

Jiří Chalupa

Jana Kadlčková

4. místopředseda

Ivan Slučiak
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Členové orgánŮ
jednotlivÝch
organizací

Členové vÝboru Unie
neslyŠících Brno

Svatopluk Žamboch
Petra Lištvanová
Lenka Juřicová
Ivan Poláček
Ludmila Hvězdová
Lubomír Hykl
Daniela Pořízková
Petr Pavlas

Členové vÝboru
Oblastní unie
neslyŠících Olomouc

Mgr. Ota Panský

Členové vÝboru
PlzeŇské unie
neslyŠících

Jaroslava Říhová

ČLENOVÉ VÝBORU
SPOLKU NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV
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členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
předseda

Vladimír Kozák

místopředseda

Lenka Látalová

členka výboru

Petr Kučera

člen výboru

Stanislav Zápalka

člen výboru

předsedkyně

Radka Blasczyková

1.místopředsedkyně

Kateřina Králová

2.místopředsedkyně

Jan Král                             

člen výboru

Zdena Šilhánková             

členka výboru

Karel Korynta                   

člen výboru

Květoslava Bělohlavová   

členka výboru

Václava Tachovská           

členka výboru

Jan Trš                               

Členové vÝboru
Jihlavské unie
neslyŠících

předseda
místopředsedkyně

Otto Panský

člen výboru
předseda

Jana Modrová                  

členka výboru

Marie Rytířová                

členka výboru

Bohumír Ficenc              

člen výboru

Františka Nováková        

členka výboru

Jana Kadlčková             

předsedkyně

Pavel Kalus                   

místopředseda

Ludmila Misařová         

členka výboru

Pavla Buchtová             

členka výboru

František Kadlček         
Hilda Buzková               

člen výboru
členka výboru

Komu jsou naŠe
sluŽby urČeny…

Denní stacionáŘ

Neslyším. No a co!

Naše projekty:

Služby lidem se sluchovým postižením

Pomůžeme, poradíme…

Lidem se sluchovým postižením  poskytujeme specifické služby,
které pomáhají a mnohdy přímo podmiňují jejich integraci do

Komunikace

běžné společnosti a samostatný a nezávislý život:

Kurzy znakové řeči pro začátečníky a pokročilé

Komunikace a zlepšování sociální interaktivity



Tyto kurzy probíhají každoročně ve všech našich organizacích,

Poradenství o možnostech vzdělání a zaměstnání

některé z nich jsou akreditované MŠMT. Zájem o ně je neustále

Poradenství pro využívání kompenzačních pomůcek a nových

se zvyšující, hlavně ze strany slyšících osob, jako jsou např. rodiče

technologií

neslyšících dětí, studenti sociálních škol, lékaři, zdravotní sestry,
prodavači, pracovníci různých úřadů a pod.

SlyŠí vaŠe dítĚ?

Tlumočnické a sociální služby
V každé z našich organizaci je zajištěno tlumočení do zna-

Služby rodinám s neslyšícími členy

kové řeči. Členům organizací je tlumočení poskytováno zdarma.
V rodinách s neslyšícími dětmi nebo rodiči vznikají specifické

V Olomouci jsou tyto služby díky dotaci Krajského úřadu

problémy, které tyto rodiny bez pomoci nejsou samy scho-

Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce poskytovány

pny úspěšně řešit. Tyto problémy jsou spojené s komunikací,

zdarma všem osobám se sluchovým postižením, a to bez ohledu

výchovou, učením, ochranou dětí, či navozením zvuků v tiché

na členství v organizaci. Pro naše klienty je zajištěno základní sociální

domácnosti neslyšících rodičů a slyšících dětí. Pomáháme rodinám

poradenství každý pracovní den. Řešení problémů je založeno

sluchově postižených naučit se spolu komunikovat a navzájem se

na individuálním přístupu ke klientům, sociální pracovníci znají

podporovat.

minimálně základy znakové řeči.
Osobní asistence tlumočení do znakové řeči a artikulační tlumočení

SlyŠÍm a znakujI

Při tlumočení poskytujeme osobní asistenci dle přání klienta.
Tlumočníci jsou využívání při soudních jednáních, ve zdravotnických

Služby pro širokou veřejnost

zařízeních, na úřadech, i při jednání v různých situacích každodenním
Snažíme

se

přiblížit

široké

veřejnosti

svět

sluchově

životě.

postižených. Zájem veřejnosti o studium znakové řeči neustále
roste. V roce 2006 pravidelně navštěvovalo výuku a kurzy znakové řeči vedené všemi sdruženými organizacemi více než 440
lidí, zejména z řad zdravotních sester, policistů, záchranářů
a sociálních pracovníků.

KompenzaČní
a komunikaČní pomŮcky
Přehled o prodeji pomůcek pro osoby se sluchovým postižením
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Zájemce informujeme o možnostech využití kompenzačních

Přednášky a semináře na různá témata

pomůcek (světelná signalizace domovního zvonku, dětského
pláče, vibrační budík, a jiné) a komunikačních pomůcek (PC, internet, fax, videotelefon, psací telefon, atd.).

V organizacích ČMJN probíhají jedenkrát týdně vzdělávací
programy z různých oblastí. Ročně tak proběhne 200 přednášek,
které jsou vždy tlumočeny do znakové řeči.

Půjčování pomůcek pro odzkoušení
Pokud si osoby se sluchovým postižením nejsou jisti, zda jim

Pracovní pŘíleŽitosti

bude pomůcka vyhovovat, máme možnost jim ji zapůjčit domů,
kde si ji v klidu vyzkouší. Snažíme se tak sluchově postiženému

Vyhledávání pracovních míst pro neslyšící

vyjít maximálně vstříc, aby mu pomůcka opravdu sloužila.
Aktivně spolupracujeme s Úřady práce a s organizacemi, které
Poradenství o využití a používání pomůcek

podporují pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním.

Snažíme se o co největší informovanost klientů, prostřednictvím
individuálně poskytovaných informací o pomůckách, nebo

Pracovněprávní poradenství

pořádáme přednášky o pomůckách pro sluchově postižené.
Zajišťujeme základní pracovněprávní poradenství i poraden-

Poradenství

ství s právníkem. Pro naše klienty pořádáme speciální přednášky
na toto téma.

Sociální služby a sociálně-právní poradenství pro neslyšící
Poradenství a asistence neslyšícím při hledání zaměstnání
Zvyšování právního povědomí a uplatňování práv neslyšících

VolnÝ Čas

Psychologická poradna v Brně
Kulturní a sportovní aktivity

VzdĚlávání

Den otevřených dveří
Příměstský tábor pro neslyšící děti

Vzdělávací program pro sluchově postižené, kurzy práce

Karneval pro neslyšící děti i dospělé

s počítačem

Poznávací zájezdy po hradech a zámcích
Oslavy mezinárodního dne neslyšících

Kurzy pro úplné začátečníky jsou zaměřeny na překonání prvotní

Divadelní představení

psychické bariéry při práci s počítačem: Kurzy pro pokročilejší jsou
orientovány na rozšiřování možností použití počítače. Absolventi
těchto kurzů mají lepší možnosti získat uplatnění na trhu práce.
Školení pracovníků sociálních referátů v regionu

Pobytové akce
rekondiční pobyty
dětské tábory

Zájemce seznamujeme s možnostmi a zásadami komunikace
s osobami se sluchovým postižením.
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Kurzy znakové
ŘeČi na CD

Zábavná forma jak zvládnout základy znakové řeči

Český znakový jazyk je jazyk jako každý jiný. Má svoji vlastní

3.díl

historii, vývoj, pravidla a gramatiku. Skládá se z jednotlivých

sport, doprava, čas, města, světadíly, státy,

znaků, které vyjadřují jednotlivá slova. V některých případech

dovolená, počasí, kalendář, slovesa

je možné jedním znakem vyjádřit i více slov najednou. Znakový

a spojky, atd.

jazyk nevychází pouze z pohybů rukou. Hojně využívá mimiku,
přiblížení nebo oddálení, držení a postoj těla. Znaková řeč není
mezinárodní. Dokonce se liší i v jednotlivých oblastech jednoho
státu, podobně jako v mluvené řeči existují nářečí.
Znakovou řeč se lidé doposud mohli učit v našich kurzech,

4.díl

které pořádáme, nebo z literatury. Nyní mají zájemci jedinečnou

zaměstnání,

příležitost naučit se znakovou řeč z CD-ROMů. Učení z knih

předměty, inventář, na úřadě, politika,

přináší sebou určitá rizika. V literatuře jsou totiž k dispozici jenom

slovesa, atd.

profese,

služby,

škola,

fotografie nebo kreslené obrázky. Zachycena je pouze část znaku,
zbytek je dotvořen šipkami, která značí pohyb. Při tomto způsobu
učení se bohužel nedaří vyhnout se mylnému pochopení daného
znaku. Vždy je lepší vidět znak celý, tak jak vypadá. Videokazety
nejsou pro tento účel nejvhodnější. Je to především proto, že
záznam rychle ztrácí kvalitu a také kvůli pracnému přetáčení. My


To, zda jste se znaky dobře naučili je možné si ověřit

jsme jako nejvhodnější nosič zvolili CD-ROM, který nabízí spoustu

v testovací části, kterou obsahuje každé CD. Počítač provede

nových možností. Jednotlivé znaky jsou zde předváděny jako

výběr a uživatel k němu přiřazuje správný význam. Další možností

videosekvence.

ověření znalostí jsou dialogy. Ty jsou zpracovány formou krátkých

Díky pomoci sponzorů se nám podařilo vydat již čtyři

filmů. V nich je použita znaková zásoba z CD-ROMů. Při vytváření

CD-ROMy z plánovaných pěti. Všechny CD-ROMy jsou členěny

tohoto výukového materiálu byla zvolena zábavná forma

do jednotlivých lekcí, které obsahují znakovou zásobu na různá

a popuštěna uzda fantazie. Jsou použity různé převleky, filmové

témata:

triky, veselá a pestrá grafika s výtvarnou stylizací. Ke spolupráci
se podařilo získat řadu populárních osobností. Účinkují zde Bolek

1.díl

Polívka, Jiří Pecha, Zuzana Stivínová, Lucie Bílá, Tomáš Hanák
prstová abeceda na jednu a dvě ruce,

a téměř celé divadlo Sklep, Přemek Podlaha, Ján Zákopčaník

pozdravy, otázky, barvy, čas, dny měsíce,

a mnozí další. Velice nám také pomohla podpora Václava Havla.

zdraví, číslovky, atd.

Pro hrané scénky poskytlo pomoc divadlo Neslyším.
Všechny CR-ROMy jsou doplněny informacemi jak komunikovat
s neslyšícím, definicemi základních pojmů, zákonem o znakové
řeči atd. Všechny jsou dostupné v češtině a angličtině.

2.díl
rodina, domov, vybavení, nábytek, vzhled,

Informace na www.kurzznakovereci.cz

oblečení, zvířata, ovoce, zelenina, jídlo
a pití, emoce, vyjádření záporu atd.
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Telefonní
operátorská
sluŽba
pro neslyŠící

Českomoravská jednota neslyšících je iniciátorem a patronem telefonní operátorské služby pro neslyšící provozovanou
ve spolupráci a za přispění Telefónica O2 Czech Republic, a.s..
Pomocí operátorského pracoviště mohou s okolím obousměrně
komunikovat neslyšící vybavení takzvanými psacími telefony.
Operátorka převádí psaný projev do mluvené řeči a naopak. Mezi
sebou tak mohou hovořit jak dva lidé s poruchou, tak i neslyšící
s kterýmkoli jiným člověkem dosažitelným po telefonu. Služba
funguje nepřetržitě 24 hodin denně a umožňuje neslyšícím doopravdy telefonicky komunikovat.
Telefonní služba pro neslyšící je provozována na třech číslech
„Zelené linky“. Pro slyšící platí číslo 800 142 142, pro neslyšící
s psacím telefonem je to 800 143 143. Pro fax, který může být
použit pro rozsáhlejší sdělení, je to 800 147 147. Volající neplatí
za spojení s operátorkou, hovor je zpoplatňován Telefónicou O2
od okamžiku navázání kontaktu s volanou stranou.
Českomoravská

jednota

neslyšících

školí

pracovníky

operátorského telefonního centra Telefónica O2 a poskytuje
telekomunikační poradenství pro sluchově postižené.
O stále zvyšující se oblíbenosti této služby svědčí i to,
že v době mobilních telefonů a možnosti posílat SMS uskuteční
přibližně 2 300 hovorů za měsíc.
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Spolupráce na mezinárodních projektech

V roce 2006 ČMJN koordinovala 
nebo spolupracovala na třech evropských 

Mezinárodní
projekty

projektech pro neslyšící z fondu 
Leonardo da Vinci.

EUROSIGNS
–

evropské znakové jazyky pro profesionály / www.eurosigns.net

DEAFVOC
–

Projekt byl zahájen již v roce 2002 a pokračoval až do konce
roku 2005. Jeho koordinátorem byla naše organizace a partnerskými

Znakové jazyky a evropské psané jazyky v praktickém
profesním vzdělávání neslyšících / www.deafvoc.fi
Hlavním cílem tohoto finského projektu, který začal v roce

zeměmi byly Bulharsko, Francie, Itálie, Řecko, Slovensko a Španělsko.

2003, je vyvinout metody učení znakového a psaného jazyka

Cílem projektu bylo zlepšit jazykové schopnosti neslyšících, ale

ve vzdělávání neslyšících s využitím informačních a komunikačních

také profesionálů, kteří s neslyšícími pracují, a to prostřednictvím

technologií. Zároveň se touto cestou snažíme podporovat rovno-

dostupných multimediálních vzdělávacích materiálů. Zároveň bylo jeho

cenné vzdělávací příležitosti pro neslyšící.

snahou zlepšení možnosti zaměstnávání, zvýšení mobility neslyšících

Výstupy projektu:

pracovníků a podpora mezinárodní a mezikulturní výměny mezi

Vytvoření standardního modelu učebních osnov pro dva

neslyšícími.

předměty – „Znakový jazyk jako jazyk mateřský“ a „Psaný jazyk

Výstup projektu:

jako druhý jazyk pro neslyšící“.
Vytvoření demo vezre multimediálních učebních materiálů,

Vytvoření multimediálního kurzu znakového jazyka na dvoj-DVD,
ve třech úrovních pokročilosti a v sedmi jazykových variantách, tedy

která je umístěna na webové stránce projektu.

v bulharském, českém, francouzském, italském, řeckém, slovenském

Na jaře 2006 proběhl v Brně mezinárodní seminář učitelů zna-

a španělském znakovém jazyce.

kového jazyka z partnerských zemí projektu (Finska, Rakouska,

EUROSIGNS 2

pohledy a přístupy k výuce neslyšících, které ukázaly, že podobná

Řecka a České republiky). Vyměňovaly se zde zkušenosti, jiné

–

evropské znakové jazyky / www.eurosigns2.net

setkávání jsou velice přínosná a užitečná pro všechny zúčastněné.
Diskutovány zde byly také nově vytvořené „pracovní vezre“

Jedná se o navazující projekt, který staví na zkušenostech

osnov. Na základě poznatků ze semináře a zpětné vazby pilotního

a vychází z projektu EUROSIGNS. Koordinátorem je opět naše

vyučování, které proběhlo ve vybraných školách na podzim roku

organizace a spolupracují na něm partnerské organizace FAD

2005, byly vytvořeny finální verze osnov na podzim roku 2006.

(Finsko), University of Sussex (Velká Británie), Bfi (Rakousko)

JOS

a Interesource Group Limited (Irsko). Projekt byl zahájen v říjnu
2005 a v současnosti stále pokračuje.
Cílem projektu je zvýšit zapojení neslyšícíh lidí do společnosti
a mezinárodního trhu práce a také zvýšit všeobecké povědomí

–

Otevřená pracovní příležitost se znakovým jazykem
/ www.jos-eu.org
Na podzim 2006 byl zahájen projekt JOS, kterého se naše

o komunikaci ve znakovém jazyce v rámci států Evropské unie.

organizace účastní jako partner, spolu s partnery z Rakouska,

Výstup projektu:

Itálie, Španělska, Velké Británie a Litvy.

Vytvoření interaktivního DVD se čtyřmi jazykovými verzemi

Cílem projektu je otevřít neslyšícím lidem nový obor

kurzu znakového jazyka, a to rakouského, britského, finského

„Mechatronika“ k jejich uplatnění na trhu práce.

a irského s doprovodnými texty v národních psaných jazycích

Výstup projektu:

všech partnerských zemí. DVD EUROSIGNS 2 tentokrát přináší
navíc stručného průvodce pro zahraniční neslyšícící s užitečnými

vytvoření multimediální pomůcky k výuce nového oboru mechatronika v profesním vzdělávání a uplatnit je v pilotním kurzu.

kontakty, údaji o možnostech studia, práce či cestování v partnerských zemích a také propracovanější vysvětlení gramatických jevů
v jednotlivých národních znakových jazycích partnerských zemí.
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DalŠí projekty
v roce 2006
EQUAL
– Celoživotní vzdělávání neslyšících – Pro plný život
Projekt II.kola výzvy iniciativy Společenství EQUAL. Tento
projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání neslyšících
a na zlepšení jejich komunikace s majoritní společností. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
EU a statním rozpočtem České republiky. Projekt probíhá
od července 2005 do července 2008 a spolupracuje na něm
10 partnerů z ČR spolu s partnery z Německa a Rakouska.
Bližší informace o celém projektu najdete
na http://proplnyzivot.osu.cz
Projekt obsahuje tyto aktivity:
1) Speciální kurz pro přípravu neslyšících elektrikářů ze znalostí
vyhlášky 50/78 Sb., zakončený certifikovanou zkouškou opravňující
neslyšící pracovat samostatně na elektrickém zařízení
2) Workshopy novinek z oblasti ICT určené neslyšícím odborníkům
z této oblasti
3) Speciální e-learningový kurz počítačové grafiky pro neslyšící
4) Kurz pro přípravu neslyšících ke studiu na vysoké škole
5) Workshopy výchovné dramatiky neslyšících
6) Kurz základů obsluhy počítačů spojený se seminářem
o novinkách z oblasti komunikačních pomůcek
Využívání vizuálních prostředků a výpočetní techniky

a se seminářem věnovaným základům podnikání,
vše s ohledem na potřeby neslyšících

VíceÚČelové stŘedisko
pro multimediální
vzdĚlávání sluchovĚ
postiŽenÝch v brnĚ
Díky tomuto projektu, který má za cíl zlepšení životních
podmínek sluchově postižených i jejich zapojení na trhu práce,
byly otevřeny dvě vybavené učebny a od září 2005 tyto prostory
slouží pro počítačové kurzy pro neslyšící, kurzy znakové řeči pro
veřejnost, pravidelná setkání, vzdělávací a zábavní programy
pro neslyšící a další. Informace na www.neslysici.net.
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Realizace projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících

DalŠí projekty
v roce 2006
7) Kurz licencovaných trenérů lehké atletiky, plavání a kopané
pro neslyšící trenéry
8) Internetový portál www.startindenjob.de
a www.roadsfrom-silence.net nabízející neslyšícím aktuální
informace o možnosti jejich uplatnění na trhu práce
v mezinárodním kontextu

veřejných institucí a pro pedagogické poradce středních škol.
10) Cyklus motivačních filmů/dokumentů mapujících životní cesty
neslyšících v ČR, Rakousko a Německu
11) Česko-rakouský výkladový znakový slovník z oblasti
zdravotnictví
12) Odborný znakový slovník z oblasti elektro

9) Kurzy správné komunikace s neslyšícími určené pro pracovníky                 

Programy pro děti a mládež
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DalŠí projekty
v roce 2006
b) ke službám veřejnosti,

MULTIFUNKČNÍ
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
NEJEN PRO OSOBY
SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM
V OLOMOUCI
13.června

2006

byla

podepsána

smlouva

mezi

c) k ochraně bezpečnosti při živelných událostech (požár, chemická
havárie) pro osoby se sluchovým postižením pomocí poradenských
služeb, vzdělávacích kurzů a informačních materiálů.
Lepšího uplatnění osob se SP na trhu práce bude dosaženo
díky vytvoření systému, který propojuje jednotlivé aktivity. Zlepší
se informovanost o zásadách komunikace se SP u občanů
i úředníků. Zajistí se ochrana bezpečnosti osob se SP při živelných
událostech, kdy osoby se SP nemohou být přímo informovány
obvyklým způsobem (sirény, ampliony,…), a návrhů vytvoření
systémů informovanosti osob se SP ze strany záchranných složek.
Projekt byl zahájen v červenci 2006 a trvá 12 měsíců.
OUN

a Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě této smlouvy
následně vybraná stavení firma E-PROXIMA převzala a dne
10.7.2006 započala se stavbou nového vzdělávacího centra nejen
pro osoby se sluchovým postižením. Slavnostní otevření nového
„tyrkysového“ centra je plánováno na 10.května 2007.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
PRO OSOBY SE
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
NA TRHU PRÁCE,
V PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM
VEŘEJNOSTI A V OBLASTI
OCHRANY ZDRAVÍ
A BEZPEČNOSTI
Projekt podpořený NROS z programu Transition Facility,
který probíhá v OUN Olomouc.
Cílem projektu je vytváření rovných příležitostí v přístupu
a) na trh práce,
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Kulturní akce

17

18

19

20

21
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ROZVAHA

23

AKTIVA

24

PASIVA

25

VÝSLEDOVKA
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Unie
neslyŠících Brno

Výnosy za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Dotace MPSV – stacionář                                                   

447 800,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy                                                                      

31 400,-

Dotace MK – kulturní aktivity                                                                         

20 758,-

Dotace MMB – sociální odbor – stacionář                                                    

150 000,-

Dotace MMB – odbor školství a mládeže – akce pro děti                               

18 000,-

Dotace Jihomoravský kraj – stacionář                                                           

598 000,-

Dotace MČ – Královo Pole – stacionář                                                            

18 000,-

Dotace OP RLZ – Integrační modul terciálního vzdělávání                           

101 698,-

Dotace SROP 3.1 – Vytvoření víceúčelového střediska                                

834 948,-

Dotace SROP 3.2 – Víceúčelové středisko                                                    

442 783,-

Dotace EQUAL – Pro plný život                                                                    

222 812,-

Sponzorské dary                                                                                                

21 000,-

Členské příspěvky                                                                                             

12 840,-

Tržby z prodeje služeb                                                                                     

349 625,-

Tržby z prodeje CD                                                                                          

114 330,-

Tržby z prodeje zboží                                                                                           

2 310,-

Úroky                                                                                                                       

527,-

Změna stavu výrobků                                                                                         

21 494,-

Ostatní výnosy                                                                                                        
Celkem		

110,3 408 435,-

Náklady za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Mzdové náklady                                                                                             

1 190 112,-

Zákonné sociální náklady                                                                                

354 207,-

Spotřeba materiálu                                                                                            

184 314,-

Spotřeba energie                                                                                               

28 075,-

Nákup zboží                                                                                                      

14 400,-

Opravy a udržování                                                                                            

  100,-

Cestovné                                                                                                            

19 053,-

Služby                                                                                                              

591 988,-

Ostatní daně a poplatky                                                                                    

  100,-

Kurzové ztráty                                                                                                   

  193,-

Ostatní náklady                                                                                                 

27 196,-

Odpisy IM                                                                                                         

867 351,-

Celkem		
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3 277 089,-

Výnosy za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

OBLASTNÍ unie
neslyŠících
OLOMOUC

Dotace MZ – přednášky, kurzy, pobyty                                                              

150 607,-

Dotace MK – kulturní aktivity                                                                            

20 000,-

Dotace Olomoucký kraj - provoz                                                                       

816 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – kultura                                                       

15 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – volný čas dětí a mládeže                            

10 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – měsíčník Info a výr.zpráva                         

10 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – provoz stacionáře                                     

  400 000,-

Dotace NROS                                                                                                     

290 232,-

Členské příspěvky                                                                                              

     10 410,-

Sponzorské dary                                                                                                

      36 045,-

Tržby z prodeje služeb                                                                                       

167 685,-

Tržby z prodeje zboží                                                                                         

     11 516,-

Úroky                                                                                                                 

        3 990,-

Ostatní                                                                                                               

      69 037,-

Celkem		

2 010 522,-

Náklady za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Mzdové náklady                                                                                                   

   805 841,-

Zákonné sociální náklady                                                                             

           277 024,-

Ostatní soc. pojištění                                                                                   

                 8 050,-

Ostatní daně                                                                                                           
Spotřeba materiálu                                                                                             
Spotřeba energie                                                                                          

  630,      50 739,99 763,42

Prodané zboží                                                                                             

              18 900,-

Cestovné                                                                                                      

               5 705,-

Opravy a udržování                                                                                              
Ostatní služby                                                                                                    

     30 559,50
       369 678,70

Dary                                                                                                                       

    131 923,-  

Ostatní náklady                                                                                                    

       27 903,18

Celkem	                    	

1 826 716,80  
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PLZEŇSKÁ
unie neslyŠících

Výnosy za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Dotace MPSV - stacionář                                                     

      474 000,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy                                        

            20 731,-

Dotace MK – kulturní aktivity                                            

         24 400,-

Nad.fond pro sociální aktivity ob. m. Plzně                     

            50 000,-

Krajský úřad Plzeňského kraje                                         

          160 000,-

Členské příspěvky                                                          

                7 950,-

Dobrovolné příspěvky                                                    

             159 494,-

Sponzorské dary                                                          

                  28 500,-

Úroky                                                                          

                    1 125,-  

Celkem 		

926 200,-

Náklady za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Mzdové náklady                                                     
Zákonné sociální náklady                                    
Spotřeba materiálu                                           

                     399 245,                        126 936,                              98 232,-

Cestovné                                                            

                            21 256,-

Služby                                                                

                           63 073,-

Nájem                                                                   

                        38 852,-

Opravy a udržování                                              

                        29 598,-

Celkem 		
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777 192,-

Jihlavská
unie neslyŠících

Výnosy za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Dotace MPSV - stacionář                                                           

314 600,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy                                               
Dotace MK – kulturní aktivity                                                 

     8 731,      

Magistrát města Jihlavy – stacionář                                         

6 264,120 000,-

Kurzy znakové řeči                                                                      

15 000,-

Sponzorské dary                                                                            

60 600,-

Členské příspěvky                                                                         

3 250,-

Tržby z prodeje služeb                                                                  

5 644,-

Ostatní                                                                                           

3 315,-

Úroky

121,-

Celkem 		

537 525,-

Náklady za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Mzdové náklady                                                                         

250 478,-

Zákonné sociální náklady                                                            

  84 219,-

Spotřeba materiálu                                                                   

      62 380,-

Spotřeba energie                                                                    

        50 572,-

Opravy a udržování                                                                

         6 239,-

Cestovné                                                                                 

         4 269,-

Služby                                                                                   

        71 658,-

Ostatní náklady                                                                     

          9 000,-

Poskytnuté členské příspěvky
Celkem 		

700,539 515,-
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Výnosy za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Dotace MPSV - stacionář                                                         

   165 400,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy                                                     

  9 331,-

Dotace MK – kulturní aktivity                                                     

   3 573,-

Město Břeclav – sportovní akce                                                  

   1 000,-

Město Břeclav – kulturní aktivity                                             

      3 000,-

Město Břeclav – provoz stacionáře                                         

      25 000,-              

Sponzorské dary                                                                   

         70 084,-

Členské příspěvky                                                                

           3 810,-

Tržby z prodeje služeb                                                          

         43 330,-

Tržby za prodané zboží                                                        

          24 375,50

Úroky

56,77

Celkem 		

348 960,27

Náklady za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Mzdové náklady                                                                 

          193 746,-

Spotřeba materiálu                                                              

          29 424,-

Spotřeba energie                                                                

           43 227,-

Opravy a udržování

120,-

Cestovné                                                                           

              1 486,-

Služby                                                                              

             38 405,-

Náklady na reprezentaci                                                    

             1 852,-

Ostatní náklady                                                                  

           39 604,-

Placené členské příspěvky
Celkem 		
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200,348 064,-

DĚkujeme
Snažíme se odstranit komunikační bariéry mezi světem

Městská část Brno-Královo Pole

slyšících a neslyšících. Bez všímavosti a pomoci veřejnosti však

Statutární město Olomouc

naše poslání můžeme plnit jen těžko. Proto jsme rádi, že jsme

Krajský úřad Olomouckého kraje

v roce 2006 získali podporu finančního i nefinančního charak-

OPOK

teru   od jednotlivců i firem. Za ochotou přispět finančním

Městský úřad v Plzni

příspěvkem, hmotným darem nebo nabídnutím spolupráce

Krajský úřad Plzeňského kraje

při organizaci akcí, tak objevujeme částečně i splnění našeho

Magistrát města Jihlavy

poslání – motivovat veřejnost zajímat se o své neslyšící bližní

Městský úřad v Břeclavi

a snažit se pochopit jejich svět.

Úřad práce v Břeclavi
NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)

Za spolupráci děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli,
zejména pak firmám:

Za nefinanční dary děkujeme firmám:

Ernst  Young Audit  Advisory, s.r.o., člen koncernu

Heva s.r.o. Jihlava

InfoTel, s.r.o.

Lahůdky Cejnková

Telefónica O2

Pivovar a sodovkárna s.r.o.

Kompone, s.r.o.

Cukrárna u Brány

Lesy ČR Hradec Králové

Tesco Stores ČR Jihlava

Autolive Lighting, s.r.o. Jihlava

Anticer

Bosh Diesel, s.r.o. Jihlava
HA SOFT Brno
Agrodružstvo Jevišovice
Mjr. Ing. Novotný Oldřich
Ing. Vykydal
Ing. Válek
Ing. Kocourek
LB Tech a.s., Litomyšl
Provident Financial s.r.o. Praha
P. Březovský Václav
Mgr. Panská Svatava
Pí. Menšová Jana
Orgánům státní správy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Magistrát města Brna
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Spolupráce mezi jednotlivými organizacemi
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KONTAKT
Českomoravská
jednota neslyŠících
a Unie neslyŠících
Brno

Palackého tř. 120, Brno 612 00

Oblastní unie
neslyŠících Olomouc

Jungmannova 25, Olomouc 772 00

Tel./fax: 541245321
Psací tel.: 541238685
www.cmjn.cz , www.neslysici.net, www.kurzznakovereci.cz
E-mail: cmjn@cmjn.cz, unb@cmjn.cz
Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová, Ing. Šárka Kocichová

Mob.: 774585225, 777959722, 777854328 SMS
www.cmjn.cz/oun
E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz,
oun.ol@centrum.cz
Kontaktní osoba: Bc. Petr Bergmann, Bc. Daria Zajacová

PlzeŇská unie
neslyŠících

Tomanova 3, Plzeň 301 00
Tel./fax: 377421124
www.cmjn.cz/pun
E-mail: pun@cmjn.cz, pun@o2active.cz
Kontaktní osoba: Radmila Kollarčíková, Martina Zahálková

Jihlavská unie
neslyŠících

Březinovy sady 21, Jihlava 586 01
Tel./fax: 567321663
www.cmjn.cz/jun
E-mail: jun@iol.cz, Fany.tlumocnice@seznam.cz
Kontaktní osoba: Františka Nováková

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV

Kapustova 12, Břeclav 690 06
Tel.: 519332251, Fax: 519333531
www.cmjn.cz/snb
E-mail: snbreclav@seznam.cz
Kontaktní osoba: Jana Kadlčková

30

