




Českomoravská jednota neslyŠících

Zleva stojí: Pavel Pastrnek člen výboru a předseda revizní komise OUN

 noema ČaPková sociální pracovnice SNB

 Bc. lenka osiČková sociální pracovnice SNB

 alena kratochvílová jednatel a ekonom ČMJN

 Petra liŠtvanová místopředsedkyně výboru UNB

 ludmila hvězdová členka výboru UNB a revizní komise ČMJN a UNB 

 radka Blasczyková místopředsedkyně výboru PUN

 Pavel Říha člen revizní komise ČMJN

 FrantiŠka nováková člen revizní komise ČMJN

 Bc. kateŘina kraclová sociální pracovnice JUN

 duŠan BereŠ místopředseda výboru JUN

 vladimír kozák místopředseda výboru OUN 

 

 Zleva sedí: mgr. ota Panský předseda Oblastní unie neslyšících Olomouc (OUN)

 jana kadlČková předsedkyně Spolku neslyšících Břeclav (SNB)

 svatoPluk ŽamBoch předseda Českomoravské jednoty neslyšících (ČMJN) a Unie neslyšících Brno (UNB)

 jaroslava Říhová předsedkyně Plzeňské unie neslyšících (PUN)

 otto Panský předseda Jihlavské unie neslyšících (JUN)
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Úvodníslovopana

SvatoplukaŽambocha,

předsedy

Českomoravskéjednotyneslyšících

Slovopředsedkyně

členskéorganizaceSNB

JanyKadlčkové

Vážení přátelé, 

 rok 2009 si budeme pamatovat jako nelehký, avšak úspěšný. 

 V roce 2009 jsme splnili plánované úkoly. Očekával jsem, že se 
promítne do našich organizací ekonomická krize, možná to bylo 
blížícími se volbami, ale podařilo se nám získat a uskutečnit to, co jsme 
plánovali na rok 2009. Sleduji činnosti jiných organizací pracujících 
pro neslyšící a cítím, že nám začínají šlapat na paty. Proto apeluji 
na všechny organizace ČMJN, hledejte nové nabídky pro své klienty. 
Do toho patří přizpůsobení chodu organizace dle standardů sociálních 
služeb, podle kterých jsme zaregistrováni. 

 Bojím se, že se každý rok opakuji ve svých zprávách, ale chci 
vyzdvihnout, že na pravidelných setkáních organizací ČMJN vládne 
atmosféra úcty, důvěry a klidu, takže je to setkání přátel, tak jak napsal 
Seneca: „Totéž chtít a totéž nechtít - to je přátelství“. My víme, co 
chceme a co ne. 

 Vysoce si cením práce pana Mgr. Panského, jehož cílevědomá píle 
byla oceněna rozvojem služeb pro neslyšící všech generací. Jeho práce 
zanechá v Olomouckém kraji dlouhou viditelnou stopu. V Jihlavské unii 
neslyšících se podařilo dokončit obměnu vedení organizace a mohli 
v létě otevřít nové prostory v budově Telefonica O2, pro neslyšící to 
znamená lepší přístup ke službám v kraji. Troufám si označit, že akcí 
roku 2009 bylo otevření kavárny PIEROT CAFÉ v Plzni. Po rekonstrukci 
budovy v Olomouci v roce 2008, se jedná o nejviditelnější akci, o kterou 
měla česká média zájem. Držím palce, aby kavárna mohla ještě dlouho 
nabízet nejenom dobroty, ale hlavně kontakty a pohledy do světa 
neslyšících.

 Váš předseda

Milí přátelé,

 ve výroční zprávě z roku 2005 jsem měla malý proslov. Mezitím 
uběhly další 4 roky a tak se můžu ohlédnout, co se za ty roky podařilo 
Spolku neslyšících Břeclav, o.s. udělat. 

 Musím konstatovat, že sociální služby u nás za tu dobu pokročily 
mílovými kroky. Ve Spolku neslyšících Břeclav je Centrum sociálních 
služeb, které ještě před 4 lety nebylo, a v roce 2005 nemělo žádného 
zaměstnance. Nyní plně funguje, pracují zde 2 sociální pracovnice 
a 2 externí tlumočnice. A služby se plně využívají. Zatím se už celá tři 
čtvrtina klientů na nás obrátila k řešení svých problémů. 

 Předsedkyní jsem už 10 let a předtím jsem zastávala i jiné funkce, 
takže ve výboru jsem poměrně dlouho. Proto mohu s jistotou říct, že 
jsem spokojená, jak teď u nás sociální služby fungují a naše členská 
základna se rozšiřuje. Také máme dobré kontakty na Městský úřad 
Břeclav, a jiné organizace, s kterými spolupracujeme a vidím, že 
v některých regionech tak dobré podmínky nemají.

 Když si vzpomenu, jak to vypadalo dřív…. Pod různými názvy 
podle politické situace existujeme 23 let, ale „staří“ jsme už asi 40 let, 
protože jsme se scházeli a podnikali různé aktivity na „vlastní pěst“. 

 To samozřejmě neznamená, že se nyní zastavíme, spokojeni 
s tím, co máme. Spíše budeme služby neustále zlepšovat dle potřeb 
klientů. 

 Zároveň se dívám na ostatní organizace, které jsou členy ČMJN. 
Plesám radostí, jak jsou schopné realizovat velké projekty. O tomhle 
by měl mluvit pan Svatopluk Žamboch, předseda ČMJN, ne já. 

 Ale jsem přesvědčená, že Spolek neslyšících Břeclav jako součást 
Českomoravské jednoty neslyšících má dobré renomé. 
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Slovopředsedkyně

členskéorganizaceSNB

JanyKadlčkové

 Výkonným orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je 

výbor, jehož členy jsou předsedové jednotlivých organizací a další 

zvolení zástupci. 

Členové výBoru 

Českomoravské 

jednoty neslyŠících 

Svatopluk Žamboch předseda

Mgr. Ota Panský 1. místopředseda

Jaroslava Říhová 2. místopředseda

Otto Panský 3. místopředseda

Jana Kadlčková 4. místopředseda

   

 

 Hospodaření Českomoravské jednoty neslyšících kontroluje 

revizní komise. 

Členové revizní
komise 
 

  Ludmila Hvězdová

 Miroslav Zaoral

 Pavel Říha

 Františka Nováková 

 Marie Nováková

 Petr Kučera 

 Pavel Pastrnek

  Jiří Chalupa

 Ivan Slučiak

Českomoravská jednota neslyŠících

oBlastní unie
neslyŠících

olomouc

sPolek 
neslyŠících 

BŘeclav

unie 
neslyŠících 

Brno

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

včelespředsedou.

organizaČní 
struktura 

Českomoravské 
jednoty neslyŠících



unie neslyŠících 
Brno, o.s.
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	 Unie	neslyšících	Brno,	o.s.	je	členem	Českomoravské	jednoty	

neslyšících,	 je	 občanským	 sdružením	 podle	 zákona	 č.	 83/90	 Sb.	

o	 sdružování	občanů	v	platném	znění.	 Sdružení	 je	dobrovolné,	

nezávislé,	 sdružující	 členy	 na	 základě	 společného	 zájmu.	 Cílem	

je	obhajoba	práv,	potřeb	a	zájmu	sluchově	postižených	občanů	

České	republiky.

Název organizace: Unie neslyšících Brno, o.s.

Sídlo organizace: Palackého třída 120, Brno 612 00

Organizační forma: občanské sdružení

IČO: 65761201

Statutární zástupce: Svatopluk Žamboch

Kontaktní osoby: Alena Kratochvílová, Ivan Poláček

Číslo účtu: 1354105349/0800 u ČS

Tel., fax: 541245321

Mobil: 725605216

E-mail: unb@cmjn.cz

www.neslysici.net	   www.kurzznakovereci.cz

Provozní doba:

Pondělí, úterý, středa 9:00 – 17:00

Čtvrtek 9:00 – 20:00

Pátek 9:00 – 15:00 

sloŽení výBoru

Svatopluk Žamboch předseda výboru

Petra Lištvanová místopředseda výboru

Ludmila Hvězdová členka výboru 

  a předsedkyně revizní komise

Jana Rauerová členka výboru

Ivan Poláček člen výboru

BcA. Daniela Pořízková členka výboru

Petr Pavlas člen výboru

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je Unie 

neslyšících Brno, o.s. zaregistrovaná na služby: tlumočnické služby 

a odborné sociální poradenství.

tlumoČnické sluŽBy

 Poslání – poskytovat neslyšícím osobám tlumočení do zna-

kového jazyka, zprostředkovat jim informace a tím odstraňovat 

komunikační bariéry.

 Cíle – zprostředkovat kontakt s uživatelem služby

  – odstranit komunikační bariéru

  – zprostředkovat kontakt se společenským 

  prostředím

  – pomoc při uplatňování práv a zájmů 

  a obstarávání osobních záležitostí

  – zlepšení kvality života neslyšícího 

  a jeho integrace do společnosti

  – poskytovat informace o dalších službách 

  organizace

 Cílová skupina – osoby se sluchovým postižením všech  

věkových kategorií

 Tlumočnické služby poskytujeme dle potřeb uživatele 

na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních poho-

vorech, v bankách, při běžných pracovních a osobních záležitostech 

ad. Dále poskytujeme telefonické vyřízení osobních záležitostí, 

pomoc při vyplňování formulářů, přetlumočení tištěných textů 

ad. Také zajišťujeme tlumočení při poradenství, na přednáškách, 

v kurzech a dalších akcích pořádaných organizací. 

Služba je poskytována v terénu i v prostorách organizace.

 Kapacitaslužby  – 800 osob

 Cenaslužby  – zdarma

 Pracovnítým

Svatopluk Žamboch vedoucí organizace

Mgr. et Bc. Markéta Ráčková tlumočník znakového jazyka

Ivan Poláček tlumočník znakového jazyka

Drahuše Szymusiková tlumočník znakového jazyka

BcA. Radka Kulichová tlumočník znakového jazyka

Bc. Lenka Osičková sociální pracovník
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unie neslyŠících 
Brno, o.s.

odBorné sociální 

Poradenství

 Poslání – poradit sluchově postiženým osobám, aby byly 

schopny samostatně fungovat v běžném životě, pomoci jim stát 

se sebevědomými a nezávislými lidmi.

 Cíle  – zprostředkovat kontakt s uživatelem služby,

  zmapovat potřeby uživatele a zprostředkovat

  kontakt na návazné služby

  – zmírnění důsledků zdravotního postižení

  – poskytnout odborné poradenství (poradna 

  a půjčovna kompenzačních pomůcek, 

  psychologická poradna)

  – aktivizace sluchově postižených

  – odstranit komunikační bariéru

  – zlepšení kvality života neslyšícího 

  a jeho integrace do společnosti

  –poskytnout informace o dalších službách 

  organizace

 Cílováskupina – osoby se sluchovým postižením 

všech věkových kategorií

 Odborné sociální poradenství poskytujeme dle potřeb 

uživatele. V zařízení jsou otevřené poradny pro zajištění speci-

fických potřeb uživatelů – poradna a půjčovna kompenzačních  

a komunikačních pomůcek pro sluchově postižené, psychologická 

poradna a poradna pro nedoslýchavé.

Součástí poradenství je i zajištění aktivizačních činností pro 

sluchově postižené – odborné přednášky, kurzy, semináře apod.

 Kapacitaslužby – 2000 osob

 Cenaslužby  – zdarma

 Pracovnítým

Svatopluk Žamboch vedoucí organizace

Alena Kratochvílová sociální pracovník

Ivan Poláček sociální pracovník 

  a tlumočník znakového jazyka

Karol Hrubý poradce pro nedoslýchavé

PaedDr. Karla Hrabčíková  rodinné a individuální poradenství

Jan Plovajko lektor znakového jazyka

Lubomír Hykl lektor počítačových kurzů

Výbor Unie neslyšících Brno UNB – Přednáška o orientálním tanci 



dalŠí Činnosti 

– vzdělávací program pro sluchově postižené

– volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a pobytové akce

– kurzy znakového jazyka pro veřejnost

– veřejný přístup k Internetu a počítačová poradna

– výroba a prodej multimediálního CD-ROMu s Kurzem znakové 

řeči pro sluchově postižené i veřejnost

– školení pro pracovníky sociálních odborů z regionů

– naše organizace byla iniciátorem a je patronem telefonního 

operátora pro neslyšící Telefónica O2

– usilujeme o navrácení bývalého majetku Svazu invalidů (nyní 

SNN) do správy brněnských neslyšících, kteří si budovu na Vodově 

ul. č. 35 v Brně – Králově Poli postavili ze sbírek 

Činnost v roce 2009

 V roce 2009 bylo pro sluchově postižené osoby zajištěno 

tlumočení do znakového jazyka, kterého využilo celkem 660 osob, 

poradenství bylo poskytnuto celkem 908 osobám. Aktivizačních 

činností využilo celkem 1255 osob.

 

 Kurzy znakového jazyka, které probíhaly v průběhu celého 

školního roku, navštívilo celkem 127 osob. Počítačové kurzy  

absolvovalo celkem 135 neslyšících.

 V průběhu roku proběhlo celkem 57 vzdělávacích akcí  

– přednášky se sociální či zdravotní tematikou, tvořivé dílny, 

akce pro děti apod. Uspořádali jsme 1 pobytovou akci, turistické 

výlety, Slavnostní večer při příležitosti 90. výročí založení Zemské 

ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu, akce se konala 

v Technickém muzeu města Brna.

děkujeme za PodPoru

 Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, 

Ministerstvu kultury, Magistrátu města Brna, Jihomoravskému kraji, 

Městské části Brno-Královo Pole, Úřadu vlády a sponzorům: AHOLD 

Czech Republic, a.s., Hotel Holiday Inn Brno, Olympus, Impresio. 
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unie neslyŠících 
Brno, o.s.

 UNB – Volejbalový turnaj

UNB – Cvičení maminek s dětmi
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oBlastní unie 
neslyŠících 

olomouc

oBecné inFormace

 Charakteristika činnosti: účast na sociální rehabilitaci

aintegraci,organizaceaprováděnívzdělávacích,kulturních,

sportovních a dalších aktivit sloužících zájmům osob se

sluchovýmpostižením.

charakteristika 

Poskytovaných sluŽeB

 Specifické služby pro osoby se sluchovým postižením  

– všechny skupiny – tzn. pre i postlingválně nedoslýchaví, ohluchlí, 

prelingválně neslyšící. Jedná se o individuální služby, vzdělávací 

činnost, skupinově poskytované služby, iniciace a posuzování 

legislativních aktů týkajících se osob se sluchovým postižením. 

Sociální služby poskytované v OUN Olomouc na základě registrace 

u Krajského úřadu Olomouckého kraje dle Zákona 108/2006 Sb.:

 Tlumočnické služby – jedná se o terénní i ambulantní 

služby poskytované osobám se sluchovým postižením, které 

zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické 

osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti – zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Tlumočníci poskytují tlumočení do znakového jazyka a artikulační 

tlumočení.

 Základní i odborné sociální poradenství – základní 

sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb, v jehož rámci jsou poskytovány osobám 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým 

postižením a rodiče dětí se sluchovým postižením je poskytováno 

se zaměřením na potřeby této cílové skupiny a obsahuje 

následující základní činnosti – zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.

 Telefonická krizová pomoc – tato terénní služba 

je poskytována na přechodnou dobu osobám se sluchovým 

postižením a rodičům dětí se sluchovým postižením, které se 

nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života (buďto ony 

samy, nebo osoby v jejich péči) a vzniklou situaci nemohou 

řešit vlastními silami. Služba obsahuje tyto základní činnosti  

– telefonickou krizovou pomoc prostřednictvím SMS zpráv, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.

 Sociální rehabilitace – je souborem specifických činností 

směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob se sluchovým postižením, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Jedná 

se o terénní a ambulantní službu, která obsahuje základní 

činnosti – nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním

postižením – jedná se o ambulantní, případně terénní služby 

poskytované osobám se sluchovým postižením ohroženým 

sociálním vyloučením. Služba obsahuje základní činnosti – 

zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Charakteristika uživatele služby – osoby se sluchovým 

postižením, rodiče, eventuálně osoby blízké dětí se sluchovým 

postižením, všechny uvedené skupiny osob bez omezení věku.

Výbor Oblastní unie neslyšících Olomouc
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Praktické inFormace

Kapacitaslužby:

 Sociální poradenství:  1000 osob

 Telefonická krizová pomoc: 200 osob

 Tlumočnické služby:  750 osob

 Sociálně aktivizační služby  300 osob

 pro seniory a osoby 

 se zdravotním postižením:    

 Sociální rehabilitace:  280 osob

Cenaslužby:   bezplatně, pouze rekondiční pobyty

    s příspěvkem klienta

Bezbariérovostzařízení: ano

Doplňujícíslužby: přednášková činnost, vzdělávací 

akce směrem k osobám se sluchovým postižením i k veřejnosti, 

kurzy znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé, spolupráce 

při odstraňování komunikačních bariér, volnočasové, vzdělávací 

a kulturní aktivity, internetová kavárna

kontaktní údaje

Statut: občanské sdružení

Sídlo: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 

Statutární zástupce: Mgr. Ota Panský

Kontakt s veřejností: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 

Provozní doba:  Po, St: 8:00 – 12:00 hod. 

  13:00 – 17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00 – 12:00 hod. 

  13:00 – 16:00 hod.

  Pá: 8:00 – 12:00 hod. 

  13:00 – 14:30 hod.

Služby pro objednané  

klienty jsou zajišťovány: Po – Pá: 8:00 -18:00 hod.

nepřetržitý provoz mobil: 774 585 225, 777 959 722 

- telefonická krizová pomoc pouze SMS 777 854 328

Internetová kavárna:  Po, Út, St, Pá: 8:00 – 16:00 hod.

   Čt: 8:00 – 18:00 hod.

Tel.: 585 225 597, 585 207 528,

  774 585 225, 777 959 722, 

  SMS 777 854 328

Fax: 585 207 529

E-mail: ounol@ounol.cz

Internetové stránky:  www.ounol.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Petr Bergmann, 

  Mgr. Daria Zajacová

 

Pracovní tým oun

Mgr. Panský Ota vedoucí pracovník, statutární zástupce

Mgr. Zajacová Daria soc. pracovnice, tlumočnice ZJ

Bc. Bergmann Petr soc. pracovník, projektový manažer, 

  artikulační tlumočník

Pastrnek Pavel webmaster, lektor PC, IT kavárna

Menšová Jana administrativní pracovnice, recepční, 

  IT kavárna

Pospíšil Bohumil  údržbář

Švestková Jaroslava,

Hájková Marie uklízečky

oBlastní unie 
neslyŠících 
olomouc

OUN – Hasiči na dětském táboře
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oBlastní unie 
neslyŠících 

olomouc

výBor oun olomouc

Mgr. Panský Ota předseda, 

  statutární zástupce organizace 

Kozák Vladimír místopředseda 

Pastrnek Pavel člen výboru

Látalová Lenka členka výboru

Zápalka Stanislav člen výboru

revizní komise oun

Pastrnek Pavel předseda RK

Quittová Jana členka RK

Zaoralová Viola členka RK

děkujeme za PodPoru

 MPSV ČR, KÚOK, SmOL, MK ČR, MZ ČR, Úřad vlády ČR

OUN – Hry pro děti OUN – Výlet dětí na táboře

OUN – Pravidelná vzdělávací přednáška
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 Plzeňskáunieneslyšících–členČeskomoravskéjednoty

neslyšících,jeobčanskýmsdruženímpodlezákonač.83/90

Sb.osdružováníobčanůvplatnémznění.Jesdruženímpro

sluchověpostižené,založenýmnaspolečnýchzkušenostech,

historiiapřánípomoci.

 Plzeňská unie neslyšících vznikla roku 1998 na základě 

sdružení jednotlivých členů. PUN je tedy občanským sdružením, 

jehož posláním je odstraňování komunikačních bariér mezi 

světem slyšících a neslyšících. Svým působením a činnostmi se tak 

snaží o přirozené navázání společné řeči ať ve společnosti jako 

celku, nebo v primární jednotce, kterou je rodina. Cílem PUN je 

pomoci sluchově postiženým i jejich okolí prožít plnohodnotný 

život.

údaje o organizaci

Název organizace: Plzeňská unie neslyšících 

Organizační forma: Občanské sdružení

IČO: 68782098

  Adresa a místo poskytování služeb:

Obec:  Plzeň 

Část obce:  Plzeň

Ulice:  Palackého nám. 3. 

PSČ:  301 00

Tel., Fax:  377421124

   www.pun.cz

E-mail:  posta@pun.cz

Kontaktní osoba:  Jaroslava Říhová 

  Martina Zahálková

Číslo a datum registrace u MV:  VS/1-1/37218/98-R, 2. 9. 1998

Číslo účtu:  163288811/0300 

  u peněžního ústavu: ČSOB Plzeň

 Podle§33zákonač.108/2006Sb.osociálníchslužbách

poskytujeme:

 Odborné sociální poradenství – odborné sociální  

poradenství (sociální a právní poradenství a poradenství 

ve zdravotní sféře). Podávání informací a pomoci vedoucí k řešení 

nepříznivé sociální situace, při jednání s úřady, institucemi, při 

hledání zaměstnání, studia, bydlení, ubytování, při vyplňování 

formulářů, pomoc při kontaktu se slyšícími, prosazování 

oprávněných práv a zájmu. Pomoc při orientování se v právních 

věcech a povinnostech, pomoc při vyplňování formulářů, 

sestavování podání, jednání s institucemi, konzultace s právníky 

apod. Je velmi obtížné postihnout celou problematiku sociální 

pomoci ve všech jejich aspektech sluchově postižených osob.

 Tlumočnické služby – poskytujeme a zprostředkováváme 

tlumočení: do znakového jazyka, artikulační tlumočení. 

Na úřadech, soudech, ve zdravotnických zařízeních, bankách, 

apod. Zajišťujeme tlumočení i při běžných jednáních se slyšícím 

okolím – kontakty se slyšící rodinou, s přáteli, na akcích pořádaných 

pro širokou veřejnost apod. dle osobních potřeb klienta apod., 

zajišťujeme tlumočení i při běžných jednáních se slyšícím okolím  

– kontakty se slyšící rodinou, s přáteli, na akcích pořádaných pro 

širokou veřejnost apod. dle osobních potřeb klienta.

 Průvodcovské a předčitatelské služby – dle potřeb 

klienta poskytujeme průvodce (sociální pracovník, tlumočník 

do znakové řeči), který zprostředkovává pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí, například na poště, při objednávání  

se u lékaře apod. dále pak při prohlídce kulturních zařízení 

a na kulturních a společenských akcích. Dle potřeb klienta 

poskytujeme předčitatelské služby, jako například čtení denního 

tisku, soukromé korespondence, zpráv od lékaře, soudních obsílek 

apod.

PlzeŇská unie 
neslyŠících

Výbor Plzeňské unie neslyšících



 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením – realizujeme vzdělávací programy  

– například Kurzy znakového jazyka pro neslyšící i slyšící veřejnost, 

Kurzy práce na PC a s internetem, Kurzy českého jazyka pro 

neslyšící. Přednášky – např. se sociálně právní tématikou, zdravotní 

tématikou. Poradenský servis o kompenzačních pomůckách. 

Volnočasové aktivity – např. Klub ručních prací, pořádáme 

kulturní akce – např. Maškarní ples, Mikulášskou nadílku, Vánoční 

besídku, dále pořádáme poznávací zájezdy. Sociálně terapeutická 

činnost – pořádáme např. Zdravotní cvičení a reflexní masáže pro 

neslyšící, zprostředkováváme kontakt s psychologem, pořádáme 

rekondiční pobyty apod.

Dáleposkytujeme:

 psychické a pohybové rekondice, volnočasové aktivity

 vzdělávací kurzy a přednášky – kurzy znakového jazyka, 

 kurz práce na PC a s internetem, kurzy práce s psacím 

 strojem, telefonem, osvětovou činnost a speciální poradny 

 s individuálním přístupem ke klientovi

 poradenský servis o kompenzačních pomůckách 

 Provozujeme unikátní kavárnu Pierot Café, která je

chráněnoudílnou,vekterépracujípouzeneslyšící.

sloŽení výBoru

Říhová Jaroslava předsedkyně

Blasczyková Radka 1. místopředsedkyně

Králová Kateřina 2. místopředsedkyně

Bělohlavová Květa člen

Tachovská Václava člen

Trš Jan člen

Král Jan člen

Korynta Karel Člen

Říha Pavel hlavní revizor 

Slučiak Ivan hlavní revizor 

Personální zajiŠtění
Plzeňskáunieneslyšícíchpersonálnízajištění

 Vedoucíporadny– zajištění chodu poradny, jak personální, 

tak finanční. Získávání prostředků na chod poradny, tvorba 

projektů a jejich následná realizace.

 Sociální pracovnice – zajištění chodu poradny, prvotní 

kontakt s klientem, získání jeho důvěry , seznámení se s problémem 

klienta, vyhodnocení problému, podání informací o možných 

řešeních, realizace pomoci – tel. domluvení schůzky klienta např. 

na úřadě, u lékaře, v bankách apod. Není-li to možné, osobní 

doprovod a řešení problému na místě, je-li to nutné zajištění 

akreditovaného tlumočníka do znakové řeči, apod.

 Tlumočník do znakové řeči – seznámení se s problémem 

klienta, tlumočení do znakové řeči, doprovod klienta a tlumočení 

do znakové řeči v terénu, je-li potřeba i zajištění sociální 

pracovnice.

 Ekonomicko-administrativnípracovnice– administrativní 

zajištění pomoci, zpracovává a archivuje doklady, účtuje, 

zpracovává a vyúčtovává projekty apod.

 Administrativnípracovník – příprava a tisk propagačních 

a vzdělávacích materiálů.

 Hospodářskáspráva– drobné opravy, údržba a úklid.

Další informace o organizaci a aktivitách na 

www.pun.cz,www.pierotcafe.cz

PlzeŇská unie 
neslyŠících

11

PUN – Výlet na kolech
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jihlavská unie 
neslyŠících

 Registrovanéslužby: tlumočnické služby

 Poslání:Naším posláním je pomáhat neslyšícím vést plnohod-

notný život.

 Cíle,kterýminaplňujemesvéposlání,jsou:

 pomáhat neslyšícím v komunikaci se slyšící majoritou

 učit neslyšící orientovat se v různých běžných i mimořádných 

 životních situacích a pomáhat jim v jejich pokud možno  

 samostatném řešení

 pomáhat neslyšícím a jejich rodinám překonávat překážky 

 spojené se sluchovým postižením

 pomáhat neslyšícím uplatňovat rovná práva, povinnosti  

 a příležitosti jako mají slyšící občané 

 učit slyšící správně komunikovat s neslyšícími a respektovat

 neslyšící jako plnohodnotné členy naší společnosti

 organizujeme odborné přednášky a kurzy

 poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství

 Cílová skupina: všichni neslyšící, jejich rodiny a přátelé 

v kraji Vysočina

 Kapacitaslužby: 250 osob

Pracovní tým

Dušan Bereš (0,25 úvazku) místopředseda

Bc. et Mgr. Kateřina Kraclová  (0,6 úvazku) sociální pracovnice

Bc. Eva Komínková, Dis. (0,6 úvazku) sociální pracovnice

Hana Vaňásková  (1 úvazek) tlumočnice

Františka Nováková  (DPP) tlumočnice

Radka Cejpková  (DPP) tlumočnice

Jan Válek   (DPP) lektor počítačového kurzu 

 

 

 Výbor: Dušan Bereš, Mgr. Robert Váňa, Martin Plachý, 

Bohumír Ficenc, Stanislav Musil

kontakt na organizaci 

Telefon kancelář (pouze sms): 773 586 003

E-mail:  jihlava.un@seznam.cz

Sociálně právní poradenství:  773 586 001

Telefon/sms tlumočení:  773 586 002 (Vaňásková), 

  773 586 004 (Nováková)

  Dalšíčinnost: Tlumočnické služby zdarma poskytujeme pro 

všechny neslyšící Kraje Vysočina. Snažíme se zvýšit samostat-

nost neslyšících tím, že si tlumočení sami objednávají přes sms. 

V naší klubovně pořádáme pro neslyšící řadu doplňkových akcí 

od vzdělávacích přednášek tlumočených do znakového jazyka, tak 

i besedy, posezení s přáteli, odborné kurzy – rehabilitační plavání, 

taneční, počítačový), které jim pomáhají zvýšit sebevědomí 

a v lepším zapojení se do majoritní společnosti, a také kurzy 

znakového jazyka pro slyšící a nedoslýchavé, kterým se snažíme 

přiblížit svět neslyšících.

děkujeme za PodPoru

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Statutární město Jihlava

Kraj Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví

Úřad vlády

Bosch Diesel Jihlava

Jipocar

Tchibo Praha, s.r.o.

Jihlavský pivovar

a další drobní dárci a sponzoři

Výbor Jihlavské unie neslyšících JUN – členové organizace
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Bosch Diesel Jihlava

Jipocar

Tchibo Praha, s.r.o.

Jihlavský pivovar

a další drobní dárci a sponzoři

sPolek 
neslyŠících 
BŘeclav, o.s.

kontakty

SpolekneslyšícíchBřeclav,o.s.

členČeskomoravskéjednotyneslyšících

Sídlo organizace: Kapustova 12, 690 06 Břeclav

Centrum sociálních služeb:  Lednická 21, 690 06 Břeclav

Tel./fax:  519 332 251

Mobil:  722 719 101

E-mail:  snbreclav@seznam.cz

Internetové stránky: www.snbreclav.cz

Provozní doba:  Po, St: 9:00 – 19:00 hod.

 Posláním Spolku neslyšících Břeclav je obhajoba práv, 

potřeb a zájmů lidí se sluchovým postižením, zaměřena na kon-

krétní individuální potřeby jednotlivých uživatelů. Zabezpečit 

v maximální možné míře rovnocennost sluchově postižených 

s ostatní veřejností, pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby, 

předcházet sociální, informační a komunikační izolaci. 

Cílovouskupinoujsouosobysesluchovýmpostižením.

Registrovanésociálníslužby:

 tlumočnické služby

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

 postižením

 Forma poskytování sociálních služeb je především ambu-

lantní v Centru sociálních služeb a terénní v případě tlumočení či 

různých akcí v terénu mimo Centrum sociálních služeb.

cíle

 konzultační hodiny v Centru sociálních služeb

 pomoc neslyšícím při vyřizování osobních

 záležitostí na úřadech, u lékařů apod.

 tlumočení do znakové řeči neslyšícím a naopak

 sociálně aktivizační služby (besedy, přednášky, společenské,  

 kulturní a sportovní akce, počítačový kurz, výtvarné hodiny,  

 slovník cizích slov a další)

 poradenská služba o kompenzačních pomůckách

 přidružené vyhledávání zaměstnání pro neslyšící

 informace o akcích a novinkách členům

 1 x měsíčně v Informačním Bulletinu

 prodej baterií do sluchadel

 zprostředkovávání oprav sluchadel

 kurzy znakové řeči pro neslyšící i pro veřejnost

 propagace služeb poskytovaných SNB 

 – letáky, vizitky, trička…

 Všechny akce – besedy, přednášky, společenské, kulturní 

a sportovní akce byly vždy předem otištěné v informačním 

Bulletinu, který členům posíláme každý měsíc poštou domů.  

Tyto informace jsou i na internetových stránkách naší organizace

www.snbreclav.cz.

Dleplánučinnostísevroce2009uskutečnilytytoakce:

Společenské akce a besedy 10x

Sportovní akce   7x

Přednášky  15x

Kurzy znakové řeči pro začátečníky 1x 50 hodin

Kurzy znakové řeči pro pokročilé  1x 50 hodin

Kurz práce na PC  20 hodin

Výtvarné hodiny 11x

Slovník cizích slov 10x

Volné besedy  6x

Aerobic  5x 

Vroce2009navštívilouvedenéaktivitycelkem1560osob.

 V 1. patře Městského úřadu Břeclav je v provozu ve spolu-

práci s programem Equal zřízena on-line linka znakového

překladu, která je umístěna na informacích a může ji využívat 

kterýkoliv neslyšící, který navštíví Městský úřad a nemá osob-

ního tlumočníka. Princip fungování spočívá v tom, že úředník 

a neslyšící se sejdou na informacích a komunikují prostřednictvím 

tlumočníka díky videotelefonu připojenému na internetovou síť. 



 TutotlumočnickouslužbuzajišťujeCentrumznakového

překladuvOstravědenněod8:00–15:00hodin.
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 Opravy sluchadel jsou zajištěny v centru města ve Svazu 

tělesně postižených, protože většina klientů se sluchadly jsou 

vyššího věku a je pro ně výhodnější cestovat jenom do Břeclavi. 

Termíny oprav posíláme každý měsíc v Bulletinu všem členům. 

V SNB prodáváme pouze baterie.

sloŽení výBoru

Jana Kadlčková předseda 

   a statutární zástupce

Pavel Kalus  místopředseda

Ludmila Misařová  pokladník a hospodář

Pavla Buchtová člen výboru

František Kadlček člen výboru

Hilda Buzková člen výboru

Libor Buchta  vedoucí sportovního klubu

Marie Nováková  1. revizor hospodaření

Pavel Kalus  2. revizor hospodaření

 

děkujeme za PodPoru
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad vlády ČR, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR, Úřad práce 

Břeclav, Město Břeclav, Jihomoravský kraj a sponzoři: Freebone 

s.r.o. (poskytla nám internetové služby zdarma), Fosta, F & K & B, 

a.s., Vinařství Baloun, Green Team, Billa, spol. s.r.o., Hamé s.r.o., 

Carp Product a ostatní drobní dárci. 

organizaČní 

struktura v roce 2008

SpolekneslyšícíchBřeclav

Jana Kadlčková  předseda organizace,

   statutární zástupce, 

    vedoucí centra sociálních služeb

Ludmila Misařová  pokladník a hospodář

Marie Nováková revize hospodaření,

   kontrolní orgán

Marcela Buchtová  tlumočník znakového jazyka

Jana Ondrovičová tlumočník znakového jazyka

Noema Čapková  sociální pracovník

Bc. Lenka Osičková sociální pracovník

Jana Kadlčková  lektor kurzu znakové řeči

Libor Buchta  lektor kurzu znakové řeči

Libor Buchta   lektor kurzu práce na PC

Bc. Ilona Holečková  supervize 

 

Výbor Spolku neslyšících Břeclav

sPolek 
neslyŠících 
BŘeclav, o.s.



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

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

znaků, které vyjadřují jednotlivá slova. V některých případech 

je možné jedním znakem vyjádřit i více slov najednou. Znakový 

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, 

které pořádáme, nebo z literatury. Nyní mají zájemci jedinečnou 

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

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

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 

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

nových možností. Jednotlivé znaky jsou zde předváděny jako 

videosekvence. 

 Díky pomoci sponzorů se nám podařilo vydat již čtyři 

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

do jednotlivých lekcí, které obsahují znakovou zásobu na různá 

témata: 

 1.díl 

 prstová abeceda na jednu a dvě ruce,  

 pozdravy, otázky, barvy, čas, dny měsíce, 

 zdraví, číslovky, atd.

 

 

 2.díl 

 rodina, domov, vybavení, nábytek, vzhled, 

 oblečení, zvířata, ovoce, zelenina, jídlo  

 a pití, emoce, vyjádření záporu atd.

 3.díl 

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

  dovolená, počasí, kalendář, slovesa  

  a spojky, atd.

 4.díl

  zaměstnání, profese, služby, škola, 

  předměty, inventář, na úřadě, politika, 

  slovesa, atd. 

   

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

v testovací části, kterou obsahuje každé CD. Počítač provede 

výběr a uživatel k němu přiřazuje správný význam. Další možností 

ověření znalostí jsou dialogy. Ty jsou zpracovány formou krátkých 

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

tohoto výukového materiálu byla zvolena zábavná forma  

a popuštěna uzda fantazie. Jsou použity různé převleky, filmové 

triky, veselá a pestrá grafika s výtvarnou stylizací. Ke spolupráci 

se podařilo získat řadu populárních osobností. Účinkují zde Bolek 

Polívka, Jiří Pecha, Zuzana Stivínová, Lucie Bílá, Tomáš Hanák  

a téměř celé divadlo Sklep, Přemek Podlaha, Ján Zákopčaník  

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

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. 

Informace na www.kurzznakovereci.cz
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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 doo-

pravdy 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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PlzeŇ mluví i rukama 
  Cílem projektu bylo přiblížit znakovou řeč slyšícím, aby 

se nebáli kontaktu s neslyšícími, naučili se rozeznat sluchové 

postižení. Chceme, aby komunikace probíhala rukama. Hluchota 

je jediným postižením, jež člověk nevidí. Prostředkem, jehož 

pomocí jsme cíle dosáhli, je funkční kavárna – chráněná dílna  

– Pierot Café, www.pierotcafe.cz. 

 Unikátní projekt, který odstartoval v roce 2009, by měl být 

dlouhodobý. Plzeňská unie neslyšících počítá i s tím, že zaškolí 

neslyšícího zaměstnance na pozici vedoucího. Bude řídit chod 

kavárny, objednávky by měl vyřizovat pomocí mailu a SMS. 

 S komunikací hostům v Pierot Café pomáhají dotykové 

obrazovky. Hosté přijdou, posadí se, rozbalí si na monitoru 

nabídku, naučí se znak a poté ho obsluze ukážou. Nefunguje 

to tedy jen tak, že by si host namačkal objednávku, obsluha si ji 

přečetla a přinesla.

výuka k rŮznosti
jakosoučástmultikulturnívýchovyavzdělávání

 

 Registračníčísloprojektu: CZ.1.07/1.2:00/08.0110, operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 Podrobnějšíinformace: http://www.nejsmevsichnistejni.cz

 Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání 

bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin. V rámci 

projektu budou vyvinuty vzdělávací nástroje, které umožní 

žákům základních a středních škol osvojit si základní principy 

odpovědného vztahu k menšinám a následně je přirozeně apliko-

vat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozor-

nost bude věnována nejpočetnější menšině v České republice 

– osobám zdravotně postiženým.

Dílčícíle:

 1) vypracovat a prakticky ověřit výukové opory a metodiku 

pro výuku k různosti v praxi škol tak, aby školy mohly problema-

tiku výuky k různosti s využitím výsledků projektu zapracovat 

do ŠVP 

 2) vyvinout postupy pro implementaci výuky k různosti 

do tvorby ŠVP vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk  

a společnost (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání), Člověk a společnost (Rámcový vzdělávací program 

pro gymnázia) a Společenskovědní vzdělávání (Rámcové vzdělávací 

programy pro odborné vzdělávání)

 3) směřovat výuku žáků k integraci OZP do většinové 

společnosti

 4) zvýšit kompetence pedagogů pro odstraňování bariér 

bránících rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání 

Koordinátorprojektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

 

Partneřiprojektu:

Výzkumný ústav pedagogický v Praze Národní rada osob se 

zdravotním postižením České republiky, o. s. / Unie neslyšících Brno, 

o. s. / Tyfloservis, o. p. s. / Janáčková akademie múzických umění 

v Brně / Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 

republiky / Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, 

Brno, Křižíkova 11 / Mateřská škola a Základní škola pro tělesně 

postižené, Brno, Kociánka 6 / Cyrilometodějské gymnázium 

a mateřská škola v Prostějově / Střední škola teleinformatiky, 

Ostrava, příspěvková organizace / Základní škola Prachatice, 

Vodňanská 287 / Střední škola, Ostrava – Kunčice, příspěvková 

organizace / Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 

Ostrava, příspěvková organizace / Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov / Mateřská škola, základní škola a střední škola pro 

sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 / Základní 

škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 

25 / Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 / Základní 

škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 / 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí / 

Základní škola Chlumec nad Cidlinou
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PUN – Karneval pro děti  JUN – Otevření nové klubovny

 SNB – Mezinárodní den dětí – neslyšící kouzelník

 OUN – TEAM HANDICAP RALLY UNB – 1. neslyšící na severním pólu s tlumočníkem
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OUN – Výstava Vivat vita

PUN – Výtvarná dílna pro děti

JUN – Exkurze do pivovaru

SNB – Mezinárodní den dětí – skákací boty

UNB – Oslava 90. výročí založení Zemské ústřední 
jednoty hluchoněmých pro Moravu
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SNB – Rybářská soutěž 

OUN – Dětský letní tábor

UNB – Volejbalové družstvo

PUN – Poznávací výlet

JUN – Výlet na hrad
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SNB – Mikulášská besídka

JUN – Mikulášská besídka 

UNB – Sportovní hry pro nejmenšíPUN – PIEROT CAFÉ



Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

Českomoravská 
jednota 
neslyŠících

Dotace JOS – pracovní příležitost se znakovým jazykem  74 619,-

Dotace Úřad vlády – organizačně administrativní servis  51 520,-                                         

Dotace Eurosigns II - evropské znakové jazyky  80 577,-

Sponzorské dary  76 000,-  

Členské příspěvky  2 000,-

Prodej služeb  12 725,-

Úroky  2 539,-

CElKEm  299980,-

 

 

Mzdové náklady  41 000,-

Zákonné sociální odvody  5 373,-

Spotřeba materiálu  3 990,-

Služby  92 551,-

Kurzové ztráty  107 850,-

Ostatní náklady   6 271,-

CElKEm  257035,-

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

22



unie 
neslyŠících Brno

Dotace MPSV – tlumočnické služby, odborné sociální poradenství 1 084 600,-

Dotace JMK – tlumočnické služby, odborné sociální poradenství 420 000,-

Dotace MMB–sociální odbor – tlumočnické služby, odborné sociální poradenství 560 000,-

Dotace MMB-odbor školství a mládeže – akce pro děti 30 000,-

  – sportovní aktivity 10 000,-

Dotace MMB-odbor kultury – Oslava 90.výročí 25 000,-

Dotace MK – kulturní aktivity  17 500,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy, pobyty  53 300,-

Dotace MČ-Královo Pole – činnost organizace 17 000,-

Dotace Úřad vlády – informační aktivity 110 000,-

Dotace ESF – Projekt Výuka k různosti  3 315,-

Členské příspěvky  15 050,-

Tržby z prodeje služeb  283 598,-

Tržby z prodeje CD  168 630,-

Tržby z prodeje zboží  319 473,-

Změna stavu výrobků  59 397,-

Úroky  355,-

CElKEm  3177218,-

Mzdové náklady  1 119 660,-

Zákonné sociální odvody  292 812,-

Spotřeba materiálu  189 500,-

Spotřeba energie  43 459,-

Nákup zboží  244 029,-

Opravy a udržování  553,-

Cestovné  315,-

Reprezentace  6 372,-

Služby  700 615,-

Ostatní náklady  31 747,-

Odpisy IM  180 376,-

Daň z příjmu  12 600,-

CElKEm  2822038,-

Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009
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Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

oBlastní unie  
neslyŠících
olomouc

Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.)  1  198 000,-

Dotace MZ (přednášky, kurzy, pobytové akce)  119 300,-

Dotace MK (kulturní aktivity osob se SP)  15 000,-

Dotace OLK – individuální projekt  437 135,-

Dotace úřad práce Olomouc  30 123,-

Dotace z Úřadu vlády ČR  116 124,80

Dotace Statutární město Olomouc – kultura  10 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – provoz  260 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – vydávání měsíčníku Info + výroční zprávy  5 000,-

Dotace Statutární město Olomouc – volnočasové aktivity dětí a mládeže  20 000,-

Dary  0,-

Členské příspěvky  8 000,-

Vlastní činnost  454 783,80

Ostatní  456 392,-

Tržby za prodané zboží  70 547,-

Úroky  57,73

CElKEm  3200463,33

 

 

Mzdové náklady  1 242 376,-

Zákonné soc. pojištění  366 952,-

Ostatní soc. pojištění  14 710,-

Spotřeba materiálu  169 485,32

Daně  50,- 

Energie  205 343,-

Zboží  41 307,65

Ostatní náklady  21 651,50

Cestovné  13 411,-

Náklady a reprezentace  1 879,-

Ostatní služby  477 816,56

Ostatní pokuty a penále  0,-

Odpisy dl. nehm. a hmot. majetku  313 387,-

CElKEm  2868369,03

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009
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MPSV  499 000,-

registrované služby

 Plzeňský Prazdroj  263 000,-

projekt Plzeň mluví i rukama

 Město Plzeň  40 000.-

kulturní akce

 NpSAomP  40 000,-

sociální poradenství

 MK  31 700,-

 Úřad vlády ČR  74 000,-

projekt Informační aktivity

 MZ   53 300,-

 Plzeňský kraj  30 000,- 

 Úřad městského obvodu Plzeň 3  20 000,-

 Úřad práce  537 000,-

 Město Plzeň – zdravotnictví  6 000,-

 Členské příspěvky  10 530,-

 Sponzoři, dobrovolné příspěvky, úroky  96 325,-

 Tržby z prodeje zboží a služeb  86 618,-

CElKEm  1787473,--

Mzdové náklady   674 862,-

Zákonné sociální náklady   191 703,-

Nájem včetně služeb k nájmu  98 082,-

Spotřeba materiálu  266 155,-

Služby  358 380,-

Cestovné  12 751,-

Opravy a udržování  1 669,-

Nákup zboží  96 312,-

Ostatní náklady   32 814,-

CElKEm  1732728,-

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

PlzeŇská
unie neslyŠících
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Dotace:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  545 000,-

 Statutární město Jihlava  128 400,-

 Kraj Vysočina  16 600,-

 Ministerstvo zdravotnictví  39 800,-

 Úřad vlády  42 000,-

Dárci:

 Jipocar  5 000,-

 Ostatní drobní dárci  8 075,-

Ostatní příjmy:

 Kurz znakové řeči  5 500,-

CElKEm:  790375,-

Mzdové náklady  527 000,-

Nájem  138 540,-

Mobil   14 373,-

Net   2 844,-

Vedení účtu   500,-

Kancelářské potřeby   3 343,-

Poštovné   1536,-

Cestovné   4 214,-

Ostatní   19 718,-

CElKEm:  712108,-

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

jihlavská unie  
neslyŠících
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Dotace MPSV  740 000,-

Dotace Úřad vlády  38 000,-

Dotace MZ  24 300,-

Dotace MK  5 800,-

Dotace Jihomoravský kraj  5 000,-

Dotace Město Břeclav – sociální služby  35 500,-

Dotace Město Břeclav – kultura  10 000,- 

Dotace Město Břeclav – sport  5 000,-

Úřad práce Břeclav  146 257,-

Asociace sportu pro všechny – region Břeclav  2 000,-

Sponzorské dary  21 498,-

Členské příspěvky  5 350,-

Tržby z prodeje služeb  25 350,-

Tržby za prodané zboží  43 193,5

Úroky  152,9

Jiné ostatní výnosy  1 260,-

CElKEm  1108661,4

 

Mzdové náklady  502 303,-

Zákonné sociální pojištění  84 725,- 

Spotřeba materiálu  332 111,67

Spotřeba energie  34 668,-

Cestovné  11 042,-

Náklady na reprezentaci  208,-

Služby  122 390,90

Prodané zboží  36 829,52

Daně a poplatky  400,-

Ostatní náklady  3 512,71

CElKEm  1128190,80
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Výnosyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009

sPolek neslyŠících
BŘeclav

Nákladyzaobdobí1.1.2009–31.12.2009



kontakty: tel./fax: +420 541245321

e-mail: cmjn@cmjn.cz

www.cmjn.cz

kontaktníosoba: Alena Kratochvílová

Českomoravskájednotaneslyšících

Palackého třída 120

612 00 Brno
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