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Úvodní slovo pana

Mgr. Oty Panského
předsedy
Českomoravské jednoty neslyšících

Vážení návštìvníci tìchto stránek Výroèní zprávy za rok 2018,
dovolím si okomentovat nìkolika vìtami vznik Èeskomoravské
jednoty neslyšících (dále ÈMJN) v roce 1998, logického následovníka tehdejšího slavného Spolku, k nìmuž se v ÈMJN
oprávnìnì hlásíme – Zemské ústøední jednoty hluchonìmých
v Zemi Moravskoslezské (1919).
Vznik ÈMJN pøed 20 lety, oficiálnì zaregistrovaného Ministerstvem vnitra, vznik samostatného a nezávislého Spolku,
který se již v roce pøedešlém, v roce 1997 pøipravoval a v roce
1998 oficiálnì vznikl, mìl a má stále ve svém vínku velice jednoduchý cíl – protože nejvíce o potøebách neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a jejich pøátel ví sami uživatelé, sami
neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí lidé této Zemì – je potøeba ve
svém Spolku za osoby se sluchovým postižením se zasazovat, pøekonávat bariéry nepochopení, umožòovat prostøednictvím dostupných technických pomùcek vìtší zapojení obèanù
této krásné zemì se sluchovým handicapem do spoleènosti
v Èeské republice.
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Chtìl bych, jako dobrovolný pøedseda ÈMJN, zejména podìkovat všem, kteøí tuto organizaci ÈMJN, vzniklou zezdola
v roce 1998 na základì potøeb neslyšících a ostatních sluchovì handicapovaných uživatelù i místních a regionálních
organizací SP (nikoliv naøízením seshora), kteøí se na budování
ÈMJN a rozšiøování rejstøíkù služeb a èinnosti ÈMJN nejen na
sociálním poli, podíleli.
Èlenské organizace ÈMJN krom své èinnosti a poskytování
služeb v roce dvacátého výroèí založení 1998–2018 se (každá
svým zpùsobem), na základì svých preferencí a potøeb podílely na vzpomínkových výroèních akcích ve svých regionech a
poté centrálnì se na podzim 2018 organizovala konference na
toto téma v budovì Brnìnského magistrátu za úèasti médií.
V této výroèní zprávì uvidíte, jak každá z organizací ÈMJN
vyhodnotila a pochlubila se svým rozsahem èinností a služeb
za rok 2018.
Takže snad jen popøeji pøíjemné ètení.
Váš Ota

ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
Přehled jednotlivých členských organizací ČMJN

UNIE
NESLYŠÍCÍCH
BRNO

OBLASTNÍ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH
OLOMOUC

PLZEŇSKÁ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH

SPOLEK
NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV

HRADECKÉ CENTRUM
PRO OSOBY SE
SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM

Českomoravská jednota neslyšících, z.s. je zapsaná ve
spolkovém rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně,
oddíl L, vložka 6952
Právní forma:

spolek

IČ:

65763718

Nejvyšší orgán:
Statutární orgán:
Účel spolku:

Členská schůze
předseda – Mgr. Ota Panský,
který za spolek jedná
Spolek je zastřešující organizací, která sdružuje
své členy na základě společného zájmu.
Jejich členství je dobrovolné a nezávislé.

ČLENOVÉ VÝBORU
ČESKOMORAVSKÉ
JEDNOTY NESLYŠÍCÍCH, Z.S.

PORADENSKÉ
CENTRUM PRO
SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
KROMĚŘÍŽ

TICHÝ SVĚT

TICHÝ SVĚT
– CHRÁNĚNÁ
PRACOVIŠTĚ

JABLÍČKO
DĚTEM

HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
a) obhajoba práv a zájmu sluchově postižených občanů
České republiky
b) napomáhat rozvoji občanské společnosti
c) společný postup při jednání s orgány státní správy
i místní samosprávy, legitimními orgány
d) koordinovat společné zájmy v oblasti legislativní, sociální, rehabilitační, informační atd.
e) prohloubit vzájemnou informovanost mezi členy spolku, koordinovat jeho aktivity
f) vybudovat informační, poradenský a vzdělávací servis
pro jednotlivé organizace
g) společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru
h) organizovat klubovou práci členů spolku, vyhledávání
a spolupráce s odbornými pracovníky
i) organizace společných seminářů
j) organizace společných výstav
k) organizace společných prezentací.

ÚDAJE O SPOLKU
Název spolku:

Českomoravská jednota neslyšících, z. s.

Sídlo:

Palackého třída 114, Brno 612 00

Tel., fax:

+420 541 245 321

E-mail:

cmjn@cmjn.cz

Internetové stránky: www.cmjn.cz
Tisková konference v Brně 6. 11. 2018
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Kontaktní osoba:

Alena Kratochvílová

ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
PROJEKTY ZA PODPORY
MINISTERSTVA KULTURY
ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY NESLYŠÍCÍCH
VE VOLNÉM ČASE
Cílem projektu je celoživotně vyrovnávat následky sluchového
postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí neslyšících, učit je žít se svým handicapem plným životem. Projekt
podpoří prezentaci neslyšících osob na veřejnosti a přispěje
k pochopení sluchového postižení ze strany slyšící veřejnosti.
Aktivity projektu: Zajištění pravidelných volnočasových kulturních aktivit pro osoby se sluchovým postižením se zapojením
slyšících osob v členských organizacích Českomoravské jednoty
neslyšících v roce 2018.

Vědomostní soutěž

Unie neslyšících Brno uspořádala různé aktivity – např. vzdělávací přednášky, tvořivé dílny, Vánoční besídku, divadelní vystoupení, besedy se známými osobnostmi – s fotografem Františkem Kressou, kriminalistou Vladimírem Matouškem, mistrem
světa v kolové Janem Pospíšilem, artistou Karlem Bušinou,
ohněstrůjcem Ivanem Martínkem, krasobruslařem René Novotným ad. Akcí se zúčastnilo téměř 500 osob.
Hradecké centrum uspořádalo Den otevřených dveří, přednášky, kurz tréninku paměti, dámský klub s aktivitami pro ženy.
Akcí se zúčastnilo téměř 300 osob.
Ve Spolku neslyšících Břeclav se konaly pravidelné výtvarné
hodiny, uskutečnilo se 12 setkání, kterých se zúčastnilo celkem
85 osob a 4 přednášky o kulturních památkách v ČR, kterých se
zúčastnilo 49 osob.
Příjmy projektu celkem

129 188,– z toho:

Ministerstvo kultury

90.000,–

Vlastní zdroje

39 188,–

Výdaje projektu celkem

129 188,– z toho:

Materiál

12 712,–

Nájemné

20 000,–

Přeprava osob a materiálu

20 776,–

Kulturní vystoupení
Osobní výdaje

Beseda s mistrem světa v kolové p. Pospíšilem

7 000,–
68 700,–

Velikonoční tvoření
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
PROJEKTY ZA PODPORY
MINISTERSTVA KULTURY
ROZVÍJENÍ KULTURNÍCH
AKTIVIT NESLYŠÍCÍCH OBČANŮ,
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Cílem projektu je zajistit pro osoby se sluchovým postižením
vhodná a přívětivá místa pro jejich společenské a kulturní vyžití. Dále snížit komunikační bariéry mezi většinovou společností
a osobami se sluchovým postižením.
Aktivity projektu: Zajištění větších kulturních akcí pro osoby
se sluchovým postižením a prezentace jejich aktivit v členských
organizacích Českomoravské jednoty neslyšících v roce 2018.
Unie neslyšících Brno uspořádala: Den otevřených dveří s odpoledním programem pro děti a večerním pro dospělé – karikaturista Lubomír Vaněk, kouzelník Ondřej Sládek a herec Radim
Fiala, Den dětí – pro děti byl připraven program s Divadlem
Neslyším, klaunem a malováním na obličej, Mezinárodní den
neslyšících se soutěžemi. Akce se zúčastnilo cca 300 osob.

Den dětí

Hradecké centrum uspořádalo společenskou akci k 5. výročí
vzniku centra – výstava výtvarných děl, představení činnosti,
vystoupení Divadla beze slov. Akce se zúčastnilo celkem 135
osob.
Spolek neslyšících Břeclav uspořádal celkem 3 akce – Den
dětí, Mezinárodní den neslyšících a Zábava s Mikulášem. Zúčastnilo se celkem 166 osob.
Příjmy projektu celkem

103 303,50 z toho:

Ministerstvo kultury

70 000,–

Vlastní zdroje

33 303,50

Výdaje projektu celkem

103 303,50 z toho:

Nájemné

38 938,50

Osobní výdaje

36 050,–

Propagace
Kulturní vystoupení

Karikaturista Lubomír Vaněk

1 815,–
23 500,–

Herec Radim Fiala
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
PROJEKTY ZA PODPORY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Cílem projektu je vyplnit mezery sluchově postižených a zvlášť
neslyšících ve vědomostech a znalostech, které neslyšící občané vzájemně postrádají. Sluchově postižení se potřebují celoživotně vzdělávat a mít dostatečný přísun všeobecně aktuálních
informací.

Plzeňská unie neslyšících, místo konání: Plzeň, Jižní
Předměstí, Divadelní 310/1a:
V organizaci probíhaly pravidelné kurzy rehabilitačního cvičení
pro seniory a pro děti a mládež. Kurzy se konaly pravidelně,
každý čtvrtek 1,5 hod. výuky. Celkem se zúčastnilo 20 osob.

Aktivity projektu: V jednotlivých organizacích Českomoravské
jednoty neslyšících se konaly přednášky se zdravotní tematikou.
Unie neslyšících Brno, místo konání: Brno, Palackého tř. 114
– celkem 11 přednášek – počet osob – 281.
Plzeňská unie neslyšících, místo konání: Plzeň, Jižní Předměstí, Divadelní 310/1a – celkem 8 přednášek – počet osob – 232.
Spolek neslyšících Břeclav, místo konání: Břeclav, 17.listopadu 1a – celkem 10 přednášek – počet osob – 132.
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., místo konání: Jungmannova 972/25 – celkem 10 přednášek – počet osob 170.

Spolek neslyšících Břeclav, místo konání:
Břeclav, 17. listopadu 1a:
V organizaci probíhaly pravidelné kurzy slovníku cizích slov
(český jazyk) pro osoby se sluchovým postižením. Kurzy se konaly od ledna do listopadu, celkem 10 kurzů. Kurz trval průměrně 2 hodiny. Kurzů se zúčastnilo celkem 92 osob.
Probíhal kurz trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením. Kurzy se konaly od ledna do prosince, celkem 10 kurzů. Každý kurz trval 2,5 hodiny. Kurzů se zúčastnilo celkem 115
osob.
Probíhal pravidelný kurz znakového jazyka pro sluchově postižené. Konal se každé pondělí od 8. ledna do 17. prosince
2018. Celkem 50 hodin. Zúčastnilo se jej v prvním pololetí
5 osob se sluchovým postižením a ve druhém pololetí 10 osob
se sluchovým postižením.

Příjmy projektu celkem
Ministerstvo zdravotnictví
Vlastní zdroje
Výdaje projektu celkem

57 900,– z toho:
39 900,–
18 000,–
57 900,– z toho:

Provozní výdaje

19 300,–

Osobní výdaje

38 600,–

DOCHÁZKOVÉ AKCE – KURZY PRO NESLYŠÍCÍ
Cílem projektu je podpora osob se sluchovým postižením, jejich
aktivizace, získání nových znalostí a dovedností, rozvoj osobnosti.
Aktivity projektu: V jednotlivých organizacích Českomoravské
jednoty neslyšících se konaly kurzy pro neslyšící.
Unie neslyšících Brno, místo konání:
Brno, Palackého tř. 114:
V organizaci probíhaly pravidelné kurzy práce na PC. Kurzy
byly na různá témata, zájemci se mohli přihlásit na kurz dle
jeho zaměření. Absolventi těchto kurzů získali základní znalosti
o systémem Microsoft Windows 10, základy ovládání Windows
– nastavení systému, nastavení proﬁlu, nastavení a instalace
základních aplikací, základy bezpečnosti Windows, nastavení
ochrany Windows. Seznámení s práci přes on-line dokumenty
Google Disk, tvorba dokumentů, editace a sdílení dokumentů,
dále nastavení oprávnění uživatelů pro sdílení dokumentů.
Seznámení s prací s odbornými termíny v oblasti síťové technologie, základní nastavení směrovače a jejich zabezpečení.
Základní nastavení přepínače a jejich portování. Nastavení zabezpečení webové stránky HTTPS. Pochopení schémat správného připojení celé interní sítě. Nastavení bezdrátové sítě.
Kurzy se konaly ve 2. pololetí roku 2018, uspořádali jsme celkem
5 kurzů. Kurzů se zúčastnilo celkem 35 osob.

Oblastní unie neslyšících Olomouc,
Jungmannova 25, Olomouc:
Na podzim v roce 2018 pořádala Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. skupinové kurzy českého a znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením. První kurz proběhl v říjnu (úterý,
čtvrtek) a bylo realizováno celkem 10 přednášek (rozděleno na
10 lekcí – Seznamujeme se, Profese, Jídlo a pití, Moje rodina,
Lokality, Dům a byt, Lidské tělo, Na dovolené, Tradiční svátky,
Kultura a my). Každá přednáška trvala dvě vyučovací hodiny
a byla rozdělena do dvou částí. V první části přednášky byla
zaměřena na rozvoj slovní zásoby a gramatiky v českém jazyce

Lokomoce – pohyb jako prevence
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z.S.
PROJEKTY ZA PODPORY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
a v druhé části byl prostor k rozvoji přirozeného jazyka tedy
českého znakového jazyka.
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. taktéž nabídla od října
roku 2018 seniorům se sluchovým postižením celkem 6 aktivit
– Kurz cvičení určený pro seniory (např. trénování paměti, luštění křížovek, nácvik prostorových orientací…). Do kurzu cvičení
docházeli neslyšící lidé v seniorském věku z Olomouce a okolí.
Všichni tito lidé měli jedno společné – chtěli si toto období svého života užít, něco se naučit, smysluplně využít svůj volný čas,
dokázat si čeho jsou ještě schopní a setkávat se s ostatním.
Tyto dvě kurzy vedla neslyšící lektorka, která je rodilou mluvčí
znakového jazyka.
Příjmy projektu celkem
Ministerstvo zdravotnictví
Vlastní zdroje
Výdaje projektu celkem

148 440,– z toho:
103 740,–
44 700,–
148 440,– z toho:

Provozní výdaje

58 680,–

Osobní výdaje

89 760,–

REKONDIČNÍ POBYTY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽNÍM
Cílem projektu je rozvíjení osobnosti osob se sluchovým postižením a osvěta zdravotnické problematiky. Pobyty umožňují
setkávat se ve větší míře s ostatními sluchově postiženými z jiných oblastí a integrovat se do společnosti jinak postižených
lidí a do společnosti slyšících lidí.
Aktivity projektu: Jednotlivé organizace ČMJN uspořádaly celkem 7 rekondičních pobytů, kterého se zúčastnilo celkem 145
osob.
Rekondiční pobyty pro neslyšící byly zaměřeny na rozvíjení
osobnosti a na osvětu o zdravotnické problematice. Přispěly
k integraci neslyšících občanů do společnosti a umožnily jim
setkávat se a upevňovat přátelské vztahy mezi neslyšícími navzájem. Pobyty přispěly i k upevnění zdraví, navodily příjemnou
přátelskou atmosféru, spokojenost a aktivitu účastníků.
Příjmy projektu celkem
Ministerstvo zdravotnictví
Vlastní zdroje
Výdaje projektu celkem
Provozní výdaje
Osobní výdaje

Pobytová akce v Adršpachu
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Trénování paměti

330 480,– z toho:
200400,–
130 080,–
330 480,– z toho:
280 480,–
50 000,–

ČESKOMORAVSKÁ
Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH

Dotace MK – Zájmové aktivity

90 000,–

Dotace MK – Rozvíjení kulturních aktivit

70 000,–

Dotace MZ – Docházkové kurzy

103 740,–

Dotace MZ – Rekondiční pobyty

200 400,–

Dotace MZ – Přednášková činnost
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Sponzorské dary
Celkem

39 900,–
259 480,–
25,–
15 000,–
778 545,–

Náklady za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Mzdové náklady

206 110,–

Spotřeba materiálu

26 897,–

Služby

539.830,-

Ostatní náklady
Celkem

2 718,–
775.555,–
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UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.
Unie neslyšících Brno, z.s. je členem Českomoravské jednoty neslyšících, spolkem, který je zapsaný od 1. 1. 2014 ve
spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka
6947. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na
základě společného zájmu. Cílem je obhajoba práv, potřeb
a zájmu sluchově postižených občanů České republiky.

ÚDAJE O ORGANIZACI
Název organizace:
Sídlo organizace:

Unie neslyšících Brno, z. s.
Palackého třída 114, Brno 612 00

Organizační forma:

spolek

IČO:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoby:

Minikurz znakového jazyka

65761201
Petra Lištvanová
Alena Kratochvílová, Ivan Poláček

Číslo účtu:

1354105349/0800 u ČS

Tel., fax:

541 245 321

Mobil:

725 605 216

E-mail:

unb@cmjn.cz

Internetové stránky:

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
Módní přehlíka v Moravské kavárně neslyšících

SLOŽENÍ VÝBORU
Petra Lištvanová
Jana Poláčková

předsedkyně výboru
místopředsedkyně výboru

Ivan Poláček

člen výboru

Peter Lištvan

člen výboru

Bc. Lubomír Hykl
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Jan Malinka

člen výboru
členka výboru
člen výboru

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je Unie
neslyšících Brno, z.s. zaregistrovaná na služby: tlumočnické
služby a odborné sociální poradenství.
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Výbor

UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Poslání – Poskytujeme osobám se sluchovým postižením

tlumočnické služby, zprostředkovat jim informace, a tím
odstraňovat komunikační bariéry.

Co nabízíme:

1) tlumočení do českého znakového jazyka;
2) tlumočení do znakované češtiny;
3) artikulační forma tlumočení;
4) tlumočení na principu totální komunikace (mix),
5) on-line tlumočení prostřednictvím Telekomunikačního
centra pro neslyšící (www.tkcn.cz)

Tlumočení ohněstrůjce p. Ivana Martínka

Tlumočnické služby jsou poskytovány ambulantní a terénní
formou.
Terénní forma služby – Tlumočnické služby jsou poskytovány
například na úřadech, ve zdravotnických zařízeních při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních a
osobních záležitostech ad.
Terénní tlumočnické služby poskytujeme v Brně a okolí.
Ambulantní forma služby – Při této formě služby, která je poskytovaná v prostorách organizace, nabízíme telefonické vyřízení osobních záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů,
přetlumočení tištěných textů, apod.


Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením (neslyší
cí, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Cena služby – ZDARMA – pro osoby se sluchovým postiže
ním, které jsou občany ČR a mají s Unií neslyšících Brno,
z.s. uzavřenou „Smlouvu o poskytnutí tlumočnické služby“.

Kapacita služby – ambulantní okamžitá: 7

– terénní okamžitá: 4

Tlumočení exkurze v čokoládovně



Pracovní tým
Ivan Poláček

vedoucí organizace
tlumočník znakového jazyka

Mgr. Andrea Ilčáková

sociální pracovník
tlumočník znakového jazyka

Mgr. et Bc. Lenka Doušová

sociální pracovník

Bc. et Bc. Alena Weissová

tlumočník znakového jazyka

Mgr. et BcA. Radka Kulichová

tlumočník znakového jazyka

Drahuše Szymusiková

tlumočník znakového jazyka

Bc. Michala Wu

tlumočník znakového jazyka

Mgr. Renata Vykydalová

tlumočník znakového jazyka

Mgr. Erika Gavelčíková Dobišová

tlumočník do znakového jazyka

Bc. Eliška Šotíková

tlumočník znakového jazyka

Libuše Machová

textový operátor

Barbora Štěpánková

textový operátor

Kateřina Zimná

textový operátor
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Poslání – Posláním služby odborné sociální poradenství je
poskytnout rady, informace, pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením všech věkových kategorií, aby mohli vést
život obdobný jako lidé bez postižení sluchu. Uživatelům se
sluchovým postižením pomáháme překonávat informační a komunikační bariéru a snažíme se maximálně podporovat jejich
integraci do společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života.

Co nabízíme
– Poradna kompenzačních a komunikačních pomůcek. Poskytujeme informace o přehledu pomůcek, o využití a používání
pomůcek, možnosti jejich zakoupení, informace o získání příspěvku na pomůcky. Uživateli doporučíme vhodnou kompenzační pomůcku s ohledem na jeho aktuální stav vnímání zvuku a mluvené řeči. Současně nabízíme možnost si pomůcky
vyzkoušet či zapůjčit pro domácí užívání.
– Poradna pro nedoslýchavé – Poradna pro nedoslýchavé je
zaměřena především pro uživatele sluchadel. Poskytujeme
rady, informace a pomoc v případech, kdy uživatel potřebuje
poradit jak získat sluchadlo nebo má rozbité sluchadlo, potřebuje vyčistit sluchadlo, pořídit baterie, sluchadlo píská, má
problémy s ušní tvarovkou, tvrdou hadičkou…apod.
– Psychologické poradenství za účasti tlumočníka znakového
jazyka – V psychologickém poradenství zajišťujeme odborné
psychoterapeutické poradenské služby pro neslyšící v rámci
poradny s názvem „Rodinné a individuální poradenství“. Formy práce s uživatelem: rodinné a individuální poradenství,

Instalace indukční smyčky v brněnské tramvaji
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systemická rodinná terapie, příležitostně i terénní poradenství a poskytnutí služby přímo v domácím prostředí, písemný
kontakt.
– Orientace v sociálních systémech – Poskytujeme odborné
sociální poradenství v oblastech příspěvků na pomůcky, průkazek ZTP, pomoc při jednání s úřady, při hledání zaměstnání,
studia, bydlení, ubytování apod., pomoc při vyplňování různých formulářů, sestavení různých podání, pomoc při kontaktu se slyšícími osobami, možnost telefonického vyřízení,
zprostředkování kontaktů na organizace ad.
Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní
formou.

Cílová skupina – Osoby se sluchovým postižením (neslyšící,

nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Cena služby – ZDARMA

Kapacita služby – 2000 osob max. ročně

Pracovní tým
Ivan Poláček

vedoucí organizace
poradna kompenzačních pomůcek

Bc. et Bc. Alena Weissová

sociální pracovník
poradna kompenzačních pomůcek

Leoš Prušvic

poradna pro nedoslýchavé

Alena Kratochvílová

poradna kompenzačních pomůcek

Lubomír Hykl

vzdělávací činnost
poradna kompenzačních pomůcek

PaedDr. Karla Hrabčíková

rodinné a individuální poradenství

Ukázka kompenzačních pomůcek

UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO, Z.S.
DALŠÍ ČINNOSTI
– kurzy znakového jazyka pro veřejnost
– kurzy pro pracovníky v soc. službách
– kurzy českého znakového jazyka na 4 CD,
– provoz Telekomunikačního centra pro neslyšící (www.tkcn.cz),
– přednášky, semináře,
– vzdělávací kurzy pro osoby se sluchovým postižením,
– setkávání pro rodiče s dětmi,
– kulturní, sportovní, pobytové a další akce naší organizace.

ČINNOST V ROCE 2018
V roce 2018 bylo pro sluchově postižené osoby dle statistiky
zajištěno:

Tlumočení do znakového jazyka:
Počet kontaktů

1 462

Počet intervencí

7 481

Doba strávená na cestě

20. výročí Unie neslyšících Brno
a 5. výročí Moravské kavárny neslyšících

685


Odborné sociální poradenství:
Počet kontaktů
Počet intervencí

Aktivizační činnosti:

Kurzy znakového jazyka:

337
4 666
1 571
89


V průběhu roku se konalo:
– 62 vzdělávacích akcí – přednášky se sociální či zdravotní
tematikou, tvořivé dílny, akce pro děti apod.
– Pravidelné kurzy znakového jazyka, počítačové kurzy
– Kurz nácviku poslechových a komunikačních dovedností
– Den otevřených dveří
– Výstavy kompenzačních a komunikačních pomůcek pro
neslyšící a nedoslýchavé
– Vzdělávací semináře na školách
– Workshopy na školách o znakovém jazyce
– 1 pobytová akce, turistické výlety, kulturní a sportovní akce

DĚKUJEME ZA PODPORU

Cena Křesadlo pro p. Svatopluka Žambocha

Jihomoravskému kraji, Magistrátu města Brna, Ministerstvu
zdravotnictví, Ministerstvu kultury, Úřadu práce, Městské části
Brno-Královo Pole.
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Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Dotace JMK (MPSV) – tlumočnické služby

1 451 600,–

Dotace JMK (MPSV) – odborné sociální poradenství

1 010 700,–

Dotace JMK – tlumočnické služby

121 000,–

Dotace JMK – odborné sociální poradenství

67 800,–

Dotace MMB–sociální odbor – tlumočnické služby

417 000,–

Dotace MMB-sociální odbor – odborné sociální poradenství

126 000,–

Dotace MMB-odbor školství a mládeže – akce pro děti

20 000,–

– sportovní aktivity

30 000,–

Dotace MMB-odbor kultury – Den otevřených dveří

26 000,–

Dotace MMB – odbor zdraví – Indukční smyčka v MHD

26 000,–

Dotace MČ Brno-Královo Pole – volnočasové aktivity

40 000,-

Dotace Erasmus – Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií

65 472,–

Dotace Úřad práce

910 330,–

Členské příspěvky

11 660,–

Příspěvky na pobytovou akci

82 560,–

Tržby z prodeje služeb

673 874,–

Tržby z prodeje zboží

8 893,–

Přijaté dary

3 000,–

Úroky
Celkem

993,–
5 092 882,–

Náklady za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Mzdové náklady

2 726 219,–

Zákonné sociální odvody

769 306,–

Spotřeba materiálu

347 792,–

Spotřeba energie

148 436,–

Reprezentace
Cestovné
Služby
Ostatní náklady
Celkem
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14 553,–
582,–
1 008 082,–
23 439,–
5 038 409,–

OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC
ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:
Sídlo:

Provoz:

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

Pracovník údržby

Josef Pastrnek

Pracovník úklidu

Pavlína Šudřichová

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

IČO:

66932246

Kurzy ZJ:

Organizační forma:

zapsaný spolek

Lektor ZJ

Jana Quittová

Statutární zástupce:

Pastrnek Pavel

Lektor ZJ

Alena Cigánková

777 959 722, 774 585 225,
777 854 328, jen SMS

Lektor ZJ

Ing. Robert Zaoral

Mobil:
Webové stránky:

www.ounol.cz

E-mail:

Lektor ZJ

Radek Quitt

Garant kurzu ZJ

Mgr. et BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

ounol@ounol.cz

Číslo účtu:

27-4181160297/0100

SLOŽENÍ VÝBORU
Předseda:

Pastrnek Pavel

Místopředseda:

Kučera Petr

Členové:

Látalová Lenka

Revizní komise:

Šudřich Tomáš

PRACOVNÍCI ÚSEKU SLUŽEB
Vedoucí organizace:
Vedoucí organizace

Poslání a cíle
Nestátní nezisková organizace Oblastní unie neslyšících
Olomouc byla zaregistrována jako občanské sdružení na
Ministerstvu vnitra ČR v roce 1998. Jejím posláním je předcházet
sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, k čemuž
volí následující cíle:
– obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících občanů České
republiky;
– účast na sociální rehabilitaci a integraci neslyšících,
organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních
aj. aktivit, sloužících zájmům neslyšících;
– poskytování služeb neslyšícím tak, aby bylo dosahováno
v maximální možné míře rovnocennosti neslyšících občanů
s intaktní společností;
– iniciace a posuzování legislativních aktů, dotýkajících se
neslyšících.

Pavel Pastrnek

Sociální služby:
Sociální pracovník, tlumočník

Mgr. Jana Menšová

Sociální pracovník, tlumočník

Mgr. Jana Grohmannová

Sociální pracovník, majetková správa

Mgr. Petra Hartingerová

Pracovník v sociálních službách

Pavel Pastrnek

Rozvoj komunikace

Mgr. Naďa Veselá

Projektování a personální práce:
Projektový a personální manažer

Bc. Petr Šafránek

Internetová kavárna, výpůjčky místností:
Administrativní pracovník,
pracovník kavárny,

Martina Pastrnková

Pracovník kavárny

Pavlína Šudřichová

K zajištění naplňování svého poslání vytváří organizace funkční
úseky, do kterých přijímá zaměstnance, a to jak neslyšící, tak
slyšící. Tyto úseky řídí vedoucí organizace, který je současně
voleným předsedou OUN Olomouc. K naplňování cílů slouží
organizaci činnosti, které lze rozdělit do okruhů:
– Sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, vykonávají zaměstnanci úseku soc.
služeb. K této činnosti přijala organizace veřejný závazek.
– Další související služby vykonávají zaměstnanci jednotlivých
úseků: kurzy znakového jazyka akreditované MŠMT, provoz
internetové kavárny, výpůjčky místností pro jiné organizace
poskytující vzdělávání. Tyto související služby významnou
měrou přispívají k sociální integraci osob se sluchovým
postižením do majoritní společnosti, a to k integraci ve
smyslu koadaptace.
– Spolková činnost vychází z aktivit členské základny, je
vyvíjena členy v zájmových klubech. Pro své aktivity v případě
potřeby mohou členové nebo skupiny členů čerpat sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., které jsou OUN Olomouc
registrované. Sociální služby jsou členům poskytovány za
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stejných podmínek jako i ostatním žadatelům ze stanovené
cílové skupiny, tzn., fakt příslušnosti k poskytovateli není pro
poskytování služeb relevantní.
Přiblížíme si zde jeden z pilířů, na kterém OUN Olomouc stojí.
Úsek sociálních služeb OUN Olomouc zabezpečuje tyto činnosti:
– poskytování registrovaných služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách;
– tvorba příspěvků pro měsíčník INFO OUN Olomouc;
– spolupráce při tvorbě a vydávání výroční zprávy OUN
Olomouc a ČMJN;
– konzultace k iniciaci a posuzování legislativních aktů dotýkajících se neslyšících osob;
– prodej spotřebního materiálu do sluchadel.
Výběr a skladba registrovaných služeb vychází z individuálních
potřeb osob se sluchovým postižením tak, aby pokrývala celé
spektrum životních situací, které u této nehomogenní cílové
skupiny reálně existují.
– tlumočnická služba;
– telefonická krizová pomoc;
– sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením;
– sociální rehabilitace;
– odborné sociální poradenství.
Cílovou skupinou pro poskytované služby jsou osoby se
sluchovým postižením od 7 let.
Služby sociální prevence i služba odborného sociálního
poradenství jsou pro klienta bezplatné.
Další aktivity, které slouží k naplňování poslání OUN Olomouc:
– rekondiční pobyt pro děti se sluchovým postižením;
– pravidelná setkávání, besedy a přednášky pro osoby se
sluchovým postižením a jejich přátele;
– pořádání kurzů znakového jazyka pro zájemce z řad široké
veřejnosti ve dvou stupních pokročilosti s možností získání
osvědčení s celostátní platností;
– občerstvení v kavárně pro návštěvníky OUN Olomouc;
– pronájmy místností. V prostorách OUN našlo zázemí pro svou
činnost několik dalších neziskových organizací. Příjemného
prostředí učeben využívají i organizace zaměřené na vzdělávání intaktních osob, a tímto vzájemným kontaktem odlišných
jazykových kultur stále dochází ke zlepšení sociální integrace
osob se sluchovým postižením do většinové společnosti.
– informace o prodeji kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením;
– OUN Olomouc je řádným členem UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého kraje) a ČMJN (Českomoravské jednoty neslyšících); NRZP ČR (Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR)
– OUN Olomouc je zapojena do komunitního plánování na
území města Olomouce;
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Sociální služby
Tlumočnická služba
je poskytována jako terénní i ambulantní služba osobám
neslyšícím, tzn. těm osobám s těžkým sluchovým postižením,
kterým rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje
plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.
Při poskytování tlumočnických služeb zajišťuje OUN základní
činnosti v rozsahu těchto úkonů:
a) tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené;
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:
– pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů;
– pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Časová dostupnost služby:
ambulantní
po, st

8–12, 13–17 hod.

út, čt

8–12, 13–16 hod.

pá
8–12 hod.
+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit
terénní
po–pá

8–18 hod.

Zásadou při poskytování služby je respektování volby komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně vybrat
a zvolit z těchto komunikačních systémů:
– český znakový jazyk;
– komunikační systémy vycházející z českého znakového
jazyka:
znakovaná čeština;


prstová abeceda;


vizualizace mluvené češtiny;


písemný záznam mluvené řeči.


Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Uživatel služby má právo si vybrat tlumočníka.
Telefonická krizová a SMS pomoc
je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit
vlastními silami.
OUN zajišťuje při poskytování telefonické krizové pomoci
základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc: krizová práce s osobou spočívající
v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu
osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence;
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b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
– pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;
– pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Službu je možné využít pro neodkladné řešení problému v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou osoba z důvodu komunikační bariéry není
schopna sama řešit.

Zásadou při poskytování služby je respektování volby komunikačního systému.
Charakteristickými znaky služby je dobrovolná účast klienta,
orientace do volného času klienta, tvorba a nabídka aktivit
vychází z potřeb a zájmů klienta.
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Služba má preventivně terapeutický charakter.

Časová dostupnost služby:
terénní
po–pá

0.00–8.00 hod., 18.00–23.59 hod.

so, ne

0.00–23.59 hod.

Zásadou při poskytování služby je rychlé zprostředkování pomoci při ohrožení zdraví nebo života, nebo v jiné obtížné situaci, kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést ke zhoršení situace dotyčné osoby. Patří sem i objednání tlumočnické
služby, pokud taková potřeba vznikne k neodkladnému řešení
problému v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné
obtížné životní situaci.
Služba nenahrazuje jiné formy pomoci.
Sociálně aktivizační služba pro osoby se sluchovým postižením
slouží osobám z cílové skupiny ohroženým sociálním vyloučením. OUN při poskytování sociálně aktivizační služby zajišťuje
základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity;
b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob;
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
–pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;
– pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Služba je poskytována v případě, že osoba ve svém volném
čase má zájem se něco nového naučit, dozvědět. Služba je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti prostřednictvím vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit a socioterapeutických
činností, a to jak skupinových, tak individuálních.
Časová dostupnost služby:
ambulantní a terénní
po, st

8–12, 13–17 hod.

út, čt

8–12, 13–16 hod.

pá
8–12 hod.
+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením
Sociální rehabilitace je soubor speciﬁckých činností směřujících
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a
to rozvojem jejich speciﬁckých schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.
OUN při poskytování sociální rehabilitace zajišťuje základní
činnosti v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
– nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
– nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid,
drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
– nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;
– nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním
i venkovním prostoru;
– nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu;
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
– doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět;
– nácvik schopností využívat dopravní prostředky;
– nácvik chování v různých společenských situacích;
– nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace,
kontaktu a práce s informacemi;
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
– upevňování získaných motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností;
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OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
– podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek;
– informační servis a zprostředkování služeb.
Služba je poskytována v případě, že osoba s těžkým sluchovým
postižením potřebuje zvýšit svou samostatnost a soběstačnost
při vyrovnávání se s nároky, které na ni klade každodenní život.
Sociální rehabilitace uplatňuje postupy praktického nácviku.
Služba používá metody práce individuální i skupinové.
Časová dostupnost služby:
ambulantní a terénní
po, st

8–12, 13–17 hod.

út, čt

8–12, 13–16 hod.

pá
8–12 hod.
+ Předem zveřejněné termíny skupinových aktivit
Zásadou při poskytování služby je respektování volby komunikačního systému.
Využití služby je pro klienta dobrovolné, vychází z jeho
individuálních potřeb a jeho zájmu svou situaci řešit.
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Služba má terapeuticko-preventivní charakter.
Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým
postižením
Posláním služby je předcházet sociálnímu vyloučení osob se
sluchovým postižením. Sociální služba zprostředkovává kontakt
se společenským prostředím, přináší uživatelům individuální
podporu při obhajobě práv a obstarávání osobních záležitostí.
V obtížných životních situacích nabízí sociálně terapeutickou
podporu. Odborné poradenství uživatelům pomáhá zejména
v přístupu a při zpracování informací, které jsou nezbytné pro
vedení plnohodnotného života.
OUN Olomouc poskytuje odborné poradenství v oblastech
orientace v sociálních systémech, vzdělávání, psychologie, práva
a v oblastech kompenzace ztráty sluchu a zprostředkovává
případné navazující služby.
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Časová dostupnost služby:
ambulantní a terénní
po, st

8–12, 13–17 hod.

út, čt

8–12, 13–16 hod.

pá

8–12 hod.

Zásadou při poskytování služby je respektování volby komunikačního systému. Rovněž tak je respektována volba způsobu
řešení nepříznivé situace. Rozhodnutí pro volbu způsobu řešení
činí vždy uživatel na základě spolupráce se sociálním pracovníkem.
Služba je poskytována z hlediska problematiky sluchového
postižení a jeho důsledků.
Činnost v roce 2018
4 arteterapii + tance
28 přednášek
3 rekondiční pobyty
17 akcí (exkurze, sportovní, zábavní)
–Pravidelné kurzy znakového jazyka, individuální počítačové
kurzy apod.
–Veletrhy sociálních služeb.
–Semináře pro pracovníky v sociálních službách.
–Semináře pro školy a instituci o osobách se sluchovým
postižením.
–Akce pro širokou veřejnost: Koloběžkiáda, Vánoční stánek
Děkujeme také našim sponzorům a donátorům:
Poskytování sociálních služeb bylo v roce 2016 zajištěno
díky dotacím MPSV ČR, Statutárního města Olomouce
a Olomouckého kraje.
Pro rok 2018 s ﬁnanční podporou získanou v rámci projektu
Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém
kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen
v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Jeho hlavním cílem je poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

Arteterapie – tvorba koláže

Cestovatelská přednáška

Cykloturistika

Mikuláš

Mobilní aplikace

Proč Neslyšící (ne)milují češtinu
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OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

Prohlídka Arcibiskupského paláce

Sebeobrana

Tábor

Znakovárna – O lásce ve vztahu a sexuální energii
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OBLASTNÍ UNIE
Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

Dotace MPSV (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.)

1 411 100,–

Dotace Statutární město Olomouc (registrované služby dle zák. 108/2006 Sb.)

152 000,–

Olomoucký kraj – Sociální rehabilitace (veřejná zakázka)

684 000,–

Dotace Statutární město Olomouc – Volnočasové aktivity

10 000,–

Dotace Statutární město Olomouc – Odstraňování bariér

10 000,–

Dotace Statutární město Olomouc – Nákup techniky

36 000,–

Dotace MK ČR – Arteterapie

18 000,–

Přijaté příspěvky (dary)

3 000,–

Přijaté členské příspěvky

8 550,–

Tržby z prodeje zboží a služeb

813 510,–

Ostatní výnosy

853 622,–

Celkem

3 999 782,–

Náklady za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady

2 242 807,–
629 332,–
3 039,–

Spotřeba materiálu

198 425,–

Energie

181 743,–

Zboží

79 185,–

Jiné ostatní náklady

17 871,–

Cestovné
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky
Celkem

8 698,–
345 356,30
200,–
3 706 656,30
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PLZEŇSKÁ UNIE
NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.
ÚDAJE O ORGANIZACI
Název organizace:

PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, z.ú.

Právní forma:

161 Ústav

IČO:

687 82 098

DIČ:

CZ68782098

zapsána v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl U, vložka 125
Adresa sídla:

Divadelní 310/1a,
301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí,

Statutární orgány:

ředitel – Jaroslava Říhová

Transparentní účet:

6878209838/2010

dle objednání

Úterý

7.30–17.00 hod.

Středa

7.30–19.00 hod.

Čtvrtek

7.30–17.00 hod.
dle objednání

Účel ústavu:

Tel. kancelář:

777 875 460 (možno i SMS, nebo WhatsApp)

Tel. kancelář:

774 273 996 (možno i SMS, nebo WhatsApp)

Tel. soc. služba:

777 649 899 (možno i SMS, nebo WhatsApp)

E-mail:

posta@pun.cz

datová schránka:

ysaric9

www:

www.pun.cz

Místo poskytování sociálních služeb:
1) Plzeňská unie neslyšících – AUT
Vedoucí zařízení: Jaroslava Říhová
Adresa:
Divadelní 310/1a,
301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí,
Poskytované
Odborné sociální poradenství
soc. služby:
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se ZP
Tlumočnické služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
Provozní doba:
Pondělí

7.30–19.00 hod.

Úterý

7.30–19.00 hod.

Středa

7.30–19.00 hod.

Čtvrtek

7.30–17.00 hod.

Facebook:

Pondělí

Pátek–Neděle

Kontakty:

Pátek–Neděle

2) Plzeňská unie neslyšících – LOC
Vedoucí zařízení: Bc. Klára Voráčková
Adresa:
Kaznějovská 1758/43,
323 00 Plzeň 1-Bolevec,
Poskytované
Odborné sociální poradenství
služby:
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se ZP
Provozní doba:

dle objednání

Instagram:

Účelem ústavu je poskytování pomoci a podpory osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby a
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace a osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým
sociálním vyloučením. Poskytování pomoci a podpory ze strany ústavu
je primárně zacíleno na osoby se sluchovým postižením bez omezení věku, s důrazem na propojení světa osob se sluchovým postižením
a osob slyšících, a to provozováním následujících společensky užitečných činností:
– poskytování sociálních služeb dle zákona:
–
Odborné sociální poradenství

–
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

–
Tlumočnické služby

–
Průvodcovské a předčitatelské služby

–
obhajoba práv a zájmů osob se sluchovým postižením

–
zajištění provozu kulturního místa s možností aktivizačních činností s

místem setkávání mezi osobami se sluchovým postižením a slyšícími
–
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti
–
vývoj, rozpracování a realizace programů všech forem pracovní reha
bilitace, rekvaliﬁkace, rekondice, vzdělávacích přednášek, seminářů,
kurzů, konferencí, apod.
–
pořádání beneﬁčních kulturních, společenských a sportovních akcí

–
spolupráce s ost. organizacemi za účelem naplnění cílů, a to na ná
rodní i mezinárodní úrovni
–
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů


VELKÉ, SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KTEŘÍ NA NÁS MYSLÍ A POMÁHAJÍ NÁM:
Plzeňská unie neslyšících, z.ú. všem svým
“HRDINŮM NAŠICH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH DNŮ”
za rok 2018 děkuje nejen za ﬁnanční, ale i za morální podporu a těší
se na další spolupráci i v následujících letech.
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PLZEŇSKÁ UNIE
NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.
Malá ochutnávka z činnosti Plzeňské
unie neslyšících, z.ú. v roce 2018

Návštěva Bohemia Sektu

Poznáváme Budapešť a okolí

Výlet do Sezimova Ústí, Benešova vila

DK Zvoneček: znakujeme a vyprávíme na Radyni

DK Zvoneček: Tvoření v DEPO 2015
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PLZEŇSKÁ UNIE
NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.

Návštěva divadla J. K. Tyla

Návštěva Plzeňského Prazdroje

22

PLZEŇSKÁ UNIE
Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Dotace z veřejných zdrojů

NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.
4 500 648,–

Tržby za vlastní výkony

228 500,–

Přijaté příspěvky, dary

63 100,–

Ostatní výnosy

26 064,–

Výnosy celkem

4 818 312–

Náklady za období 1. 1. 2018– 31. 12. 2018
Spotřebované nákupy

363 704,–

Služby

720 980,–

Osobní náklady

3 519 877,–

Ostatní náklady

369 117,–

Náklady celkem

4 973 678,–
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, Z.S.
ÚDAJE O ORGANIZACI
Název organizace:

Spolek neslyšících Břeclav, z.s.

IČ:

26527073

Sídlo organizace:

Kapusty 12, 690 06 Břeclav 6

Sociální služby:

17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
(Dům školství – 2. patro)

Mobil:

722 719 101, 727 879 624

E-mail:

snbreclav@seznam.cz

Datová schránka:

fj6k7pc

Internetová stránka:

www.snbreclav.cz

předseda a statutární zástupce

Libor Buchta

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, které jim
brání v běžné komunikaci se slyšícími lidmi.
Formy poskytování sociálních služeb:
 ambulantní – v místě poskytování sociální služby
 terénní – v případě tlumočení v terénu

SLOŽENÍ VÝBORU
Jana Kadlčková

Posláním je obhajoba práv, potřeb a zájmů lidí se sluchovým postižením pomocí zprostředkování tlumočníka znakového jazyka.
Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých uživatelů s cílem zabezpečit v maximální možné míře rovnocennost sluchově postižených s ostatní veřejností, pomoci jim
zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální, informační a komunikační izolaci.

místopředseda

Pavla Buchtová

člen výboru

Emilie Snášelová

člen výboru

Zdeněk Snášel

člen výboru

Ludmila Misařová

člen výboru

Klienty Tlumočnické služby jsou tyto skupiny uživatelů:
– neslyšící a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se
slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu
– ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí
mluvení, odezírání a psaného projevu
V roce 2018 bylo v rámci TS poskytnuto klientům 146 kontaktů
a 1914 intervencí.
Provozní doba:
Ambulantní:

Marie Nováková

člen výboru

Josef Misař

člen výboru

pondělí

13.00–17.00 h

Helena Horínková

člen výboru

středa

9.00–17.00 h

čtvrtek

9.00–12.00 h

Spolek neslyšících Břeclav poskytuje podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách tyto služby:

tlumočnické služby


sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot
ním postižením

Terénní:
pondělí–čtvrtek

8.00–17.00 h

pátek

8.00–12.00 h

Personální zabezpečení:

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Tlumočnické služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, § 56:
1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
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Jana Kadlčková

vedoucí organizace

Bc. Noema Čapková

sociální pracovník, tlumočník ZJ

Mgr. et Bc. Lenka Doušová

sociální pracovník, tlumočník ZJ

Bc. Marcela Žáková

sociální pracovník, tlumočník ZJ

Mgr. Bohuslava Horská

supervize
ostatní pracovníci

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, Z.S.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
§ 66:
1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě
terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Posláním je zprostředkování kontaktu sluchově postižených se
společenským prostředím, vytvářet takové podmínky, které pomohou zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální
izolaci a obhajovat práva, potřeby a zájmy lidí se sluchovým
postižením.
Cílovou skupinou jsou osoby s různým sluchovým postižením.
Formy poskytování sociálních služeb:
 ambulantní – v místě poskytování sociální služby
 terénní – mimo prostory poskytování sociální služby
Cíle:
– pomoc neslyšícím při vyřizování osobních záležitostí na
úřadech, u lékařů apod.,
– aktivizace osob se sluchovým postižením formou vzdělávacích, poznávacích a společenských aktivit a činností zaměřených na rozvoj osobnosti a tvořivost
– informace o akcích a novinkách členům 1x měsíčně v Informačním bulletinu,
– poradenská služba o kompenzačních pomůckách, možnost
vyzkoušení některých pomůcek na ukázkovém panelu,
– zprostředkování oprav sluchadel,
– kurzy znakového jazyka,
– propagace poskytovaných sociálních služeb.

Opravy sluchadel jsou zajištěny ve spolupráci se Svazem tělesně postižených, jejichž sídlo je v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. O termínu opravy informujeme každý měsíc
v Bulletinu všechny klienty.
Provozní doba:
Ambulantní:
pondělí

13.00–18.00 h

středa

9.00–19.00 h

čtvrtek

9.00–12.00 h

sobota

9.00–12.00 h
14.00–17.00 h dle aktuálního programu

Terénní:
pondělí

9.00–12.00 h

čtvrtek

13.00–15.00 h

sobota

9.00–12.00 h
14.00–17.00 h dle aktuálního programu

Personální zabezpečení:
Jana Kadlčková

vedoucí organizace

Bc. Noema Čapková

sociální pracovník, tlumočník ZJ
a aktivizační pracovník

Mgr. et Bc. Lenka Doušová sociální pracovník
Bc. Marcela Žáková

sociální pracovník, tlumočník ZJ

Jana Kadlčková

aktivizační pracovník

Mgr. Bohuslava Horská

supervize
ostatní pracovníci

V roce 2018 bylo v rámci SAS poskytnuto klientům 5 kontaktů
a 2758 intervencí.

DĚKUJEME ZA PODPORU
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravskému kraji, Městu Břeclav, Ministerstvu kultury ČR a Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Ostatní sponzoři: itself s.r.o. (internetové služby zdarma), Etiﬂex, s.r.o., PLANEO Elektro Břeclav, SWEET FISH-Rybářské potřeby
Břeclav, Moravia Fishing Václav Kuchař, Cukrářská výroba Olga Babičová a ostatní drobní dárci.
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, Z.S.

4-denní pobyt v Praze

Canisterapie

Den dětí – pevnost Boyard

Mikulášská zábava

Stánek na dni sociálních služeb

Rybářská soutěž
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, Z.S.

Turnaj v nohejbalu

Týdenní pobyt v Adršpachu

Výtvarné hodiny – pletení srdíček
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SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV, Z.S.

Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Dotace Jihomoravský kraj (§ 101a – MPSV)
– tlumočnické služby

465 400,–

– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

573 600–

Dotace Jihomoravský kraj (§ 105)
– tlumočnické služby

28 900,–

– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

34 300,–

Dotace Jihomoravský kraj – „Podpora rozvoje komunikačních kompetencí“

120 000,–

Dotace Město Břeclav
– tlumočnické služby

60 647,–

– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

67 555–

– nájemné prostor pro SNB, z. s.

151 888,–

– „Kultura pro neslyšící v roce 2018“

10 000,–

– „Sport pro neslyšící v roce 2018“

10 000,–

Tržby z prodeje služeb

97 350,–

Tržby za prodané zboží

66 956,–

Ostatní výnosy

29 469,56

Přijaté příspěvky

81 411,–

Členské příspěvky

12 250,–

Celkem

1 809 726,56

Náklady za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Mzdové náklady

799 660,–

Zákonné sociální pojištění

227 639,–

Spotřeba materiálu
Nákup zboží
Cestovné
Ostatní služby

112 863,97
50 819,31
13 017,–
531 777,78

Ostatní daně a poplatky

2 617,50

Jiné ostatní náklady

6 947,60

Celkem
HOSPODÁŘSKÝ ZISK
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1 745 342,16
64 384,40

HRADECKÉ CENTRUM PRO
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM O.P.S.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace:
Sídlo organizace:
Organizační forma:

ČINNOST SPOLEČNOSTI

Hradecké centrum pro osoby se
sluchovým postižením o. p. s.
Milady Horákové 504,
500 06 Hradec Králové
obecně prospěšná společnost

IČO:

01994352

Statutární zástupce:

Mgr. Monika Krúpová

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Krúpová

Číslo účtu:

2500468100/2010 u Fio Banka

Tel., fax:

495 533 138

Mobil:

773 592 326

E–mail:
Internetové stránky:

hradeckecentrum@seznam.cz
www.hradeckecentrum.cz

Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která podporuje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké. Hradecké
centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a od 1. 1. 2014 začalo poskytovat registrované sociální služby. Svou činností přímo navázalo na služby a aktivity, které byly do prosince roku 2013
poskytovány v rámci činnosti SNN v ČR Hradeckého spolku neslyšících. Hradecké centrum je tedy mladou organizací, která
však navazuje na dlouholetou tradici podpory osob se sluchovým postižením v Hradci Králové a okolí.
Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napomoci v začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat
o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě
zvládat.
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
je registrované u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26. 8.
2013 – obchodní rejstřík odd. 0/vložka376.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Účel ústavu:
Poskytované obecně prospěšné služby dle Zakládací smlouvy:
Sociální služby:
• tlumočnické služby,
• odborné sociální poradenství, včetně poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek a jejich zapůjčování.
Předmětem podnikání dle výpisu z živnostenského rejstříku
Magistrátu města Hradce Králové ze dne 17. 10 2013 je výroba, obchod a služby v oboru:
• zprostředkování obchodu a služeb;
• pronájem a půjčování movitých věcí.

DALŠÍ ČINNOST HRADECKÉHO
CENTRA V ROCE 2018
Vzdělávání pracovníků a péče o zaměstnance
Zaměstnanci se účastnili skupinových i individuálních supervizí.
V průběhu celého roku se pracovníci vzdělávali individuálně,
kdy docházeli do Pevnosti na lekce českého znakového jazyka.
V zimě se uskutečnilo třídenní vzdělávání pracovníků Hradeckého centra v Proseči u Skutče.
Odborné konzultace – cílem bylo vyladit postupy v poskytování
obou dvou registrovaných služeb.
Účast na sympoziu v dubnu 2018 na téma Komplexní screening
sluchu novorozenců a dětí v ambulantní i klinické praxi“ pořádaného ORL klinikou FN Hradec Králové.
Ve své činnosti Hradecké centrum dále spolupracuje s Pedagogickou fakultou UHK. Spolupráce probíhá zejména v oblasti
praxí – za rok 2018 vykonalo praxi v Hradeckém centru více než
25 studentů Katedry speciální pedagogiky a logopedie.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Tlumočniceké služby
Mgr. Monika Krúpová

tlumočnice

Mgr. Petra Zimová

tlumočnice

Poradna

Zakladatelé

Eva Bartoníčková, Dagmar Kopecká,
Marie Krejčí

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.

sociální pracovnice
(od srpna 2018 MD)

Statutární orgán

Mgr. Monika Krúpová, ředitelka

Bc. Monika Plačková

Správní rada

Kateřina Hubková – předsedkyně,
PhDr. Lenka Neubauerová,
Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.

sociální pracovnice
(leden – srpen 2018)

Bc. Andrea Jandová

sociální pracovnice

Bc. Katka Drahotská

sociální pracovnice
(červen – prosinec 2018)

Bc. Libuše Lopourová

sociální pracovnice
(od prosince 2018)

Dozorčí rada

Bc. Lucie Chmelíková – předsedkyně,
Mgr. Eva Kovalčíková, Mgr. Pavel Vávra

Ředitelka

Mgr. Monika Krúpová
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HRADECKÉ CENTRUM PRO
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM O.P.S.
POPIS AKCÍ PRO VEŘEJNOST
Den otevřených dveří – 21. března 2018.
Přednáška – Novinky v příspěvku na zvláštní pomůcku v r.
2018 – 28. 5. 2018.
Trénink paměti pro nedoslýchavé osoby – 18. 6. 2018 a 25. 6.
2018 se v HC konal mini kurz tréninku paměti, který si pro naše
nedoslýchavé klienty.
Tvořivá akce pro děti „ZOO“ – 26. 6. 2018 – tvořivá dílnička
akci pro děti se sluchovým postižením z mateřské školy.
Dámský klub – celkem se uskutečnilo šest setkání
• první setkání se konalo 17. 7. 2018 – společenské hry;
• v rámci druhého setkání dne 24. 7. 2018 probíhalo vaření;
• na programu třetího setkání bylo promítání dokumentárního ﬁlmu „Slyšet očima“. Setkání se uskutečnilo dne 21.
8. 2018;
• dne 18. 10. 2018 bylo programem dámského klubu pletení
věnečků z papíru;
• zdobení adventních věnců a vánočních koulí se uskutečnilo ve dnech 1. 11. 2018 a 22. 11. 2018.
Výlet – Rychnov nad Kněžnou
Dne 1. 8. 2018 se konal výlet do Rychnova nad Kněžnou. Na
programu byla návštěva židovské synagogy, prohlídka zvonice
a kostela, exkurze pivovaru a palírny a posezení v pivovarském
šenku.
Beseda s Josefem Brožíkem
Ve středu dne 5. 9. 2018 nás v Hradeckém centru navštívil
RNDr. Josef Brožík s besedou na téma „Televizní klub neslyšících a jiné ze života RNDr. Josefa Brožíka“.
Oslavy 5. výročí založení Hradeckého centra
Dne 12. 9. 2018 proběhly v sále Knihovny města Hradec Králové oslavy 5. výročí Hradeckého centra. Součástí oslav bylo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Akci si nenechalo
ujít přes 135 účastníků, pro které byla připravena výstava 14
vítězných děl, ocenění vítězů, představení činnosti a vývoje Hradeckého centra pro osoby se sluchovým postižením a vystoupení Divadla beze slov a pestrý raut.
Přítomné provedla programem naše neslyšící kolegyně Eliška
Stráníková a slovo dostal i náš cenný host, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Ing. Anna Maclová. Svou přítomností nás potěšili také
kolegové z organizací pro osoby se sluchovým postižením, kteří
přijeli z nejrůznějších míst republiky.
Celý program byl tlumočený do českého znakového jazyka, a
navíc doprovázen prezentací, kde mohli přítomní shlédnout mj.
všechna díla zapojená do soutěže.
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Trénink paměti pro neslyšící osoby
Dvoudenní kurz tréninku paměti pro neslyšící se pořádal ve dnech
15. 10. a 22. 10. 2018.
Přednáška Petra Pánka o historii tlumočení
Ve středu 7. 11. se konala poslední přednáška roku 2018.

V roce 2018 získalo Hradecké centrum další
ﬁnanční podporu na následující projekty
PROJEKT
„Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením“
Nadační fond Tesco (program „Vy rozhodujete, my pomáháme“)
Celková částka: 30 000 Kč
PROJEKT
„Zvyšování odborných kompetencí pracovníků Hradeckého
centra o.p.s.“
Nadační fond Tesco (program „Vy rozhodujete, my pomáháme“)
Celková částka: 16 000 Kč
PROJEKT
„Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením“
Statutární město Hradec Králové
Celková částka: 11 636 Kč
PROJEKT
„Zvyšování úrovně komunikačních dovedností ve znakovém
jazyce ke zkvalitnění poskytovaných služeb“
GlaxoSmitkeKline, s.r.o.
Celková částka: 30 000 Kč
Obec Čestice
– TS cestovné za klienty a úhrada za supervize – 3 500 Kč
Město Jaroměř
– TS – vzdělávání zaměstnanců a supervize – 5 000 Kč
Obec Nové Město
– SP – nákup audilogocké soupravy pro půjčovnu – 5 000 Kč
KONTAKTNÍ ÚDAJE
ul. Milady Horákové 504/45
500 06 Hradec Králové
Sídlíme ve 3. patře budovy přímo u zastávky – vchod dveřmi s
nápisem „Dr. Milady Horákové 504“
Spojení MHD: č. 23, 24, 27 – zastávka Pod Strání
IČ:
01994352
DIČ:
CZ01994352
Číslo účtu: 2500468100/2010, vedený u Fio Banky

HRADECKÉ CENTRUM PRO
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM O.P.S.

Práce v poradně – ilustrační foto

Den otevřených dveří v Hradeckém centru

Práce tlumočníka – ilustrační foto

Výtvarná dílna pro děti

Výlet do Rychnova nad Kněžnou

Den otevřených dveří v Hradeckém centru
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HRADECKÉ CENTRUM PRO
OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM O.P.S.

Oslavy 5. výročí založení Hradeckého centra – výtvarné práce
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Vzdělávání v Proseči u Skutče

HRADECKÉ CENTRUM PRO
OSOBY SE SLUCHOVÝM
FZ za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

POSTIŽENÍM O.P.S.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Provozní účet:
Náklady:

276 625,07 Kč

Výnosy:

260 667,00 Kč

Hospodářský zisk:

–15 958,07 Kč

Odborné sociální poradenství
Náklady:

1.126.840,00 Kč

Výnosy:

1.126.840,00 Kč

Tlumočnické služby
Náklady:

1.146.807,00 Kč

Výnosy:

1.046.807,00 Kč
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PORADENSKÉ CENTRUM
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
KROMĚŘÍŽ, O.P.S..
ÚDAJE O ORGANIZACI

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště

Název organizace:

Poradenské centrum pro sluchově
postižené Kroměříž, o. p. s.

Sídlo organizace:

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Organizační forma:

obecně prospěšná společnost

IČO:

29314747

Statutární zástupce:

Drahomíra Kunčarová

E-mail:

Provozní doba pobočky:
Pondělí

08.00–12.00

13.00–17.00

Úterý

08.00–12.00

13.00–15.00

777957085

Středa

08.00–12.00

13.00–17.00

www.chcislyset.cz

Čtvrtek

08.00–12.00

13.00–15.00

Pátek

08.00–12.00

13.00–14.00

draha.kuncarova@volny.cz

Tel./SMS:
Internetové stránky:

Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 S
 ociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Drahomíra Kunčarová

ředitelka (statutární zástupce)

PhDr. Pavla Hrdinová

předsedkyně správní rady

Josef Fornál

člen správní rady

Tomáš Křenek

člen správní rady

Dagmar Schafferová

předsedkyně dozorčí rady

Jitka Kunčarová

členka dozorčí rady

Helena Loučková

členka dozorčí rady

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 S
 ociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Tlumočnické služby
Provozní doba pobočky:
Pondělí

08.00–12.00

KDE NÁS NAJDETE?

Úterý

08.00–12.00

Středa

08.00–12.00

KROMĚŘÍŽ
Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Čtvrtek

08.00–12.00

Pátek

08.00–12.00

Poskytované sociální služby:
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Tlumočnické služby
Provozní doba pobočky:
Pondělí

08.00–12.00

13.00–17.00

Úterý

08.00–12.00

13.00–17.00 (terénní služba)

Středa

08.00–12.00

13.00–17.00

Čtvrtek

08.00–12.00

13.00–17.00 (terénní služba)

Pátek

08.00–12.00

13.00–17.00
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13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–15.30

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKTIVITY ROKU 2017:
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SEMINÁŘE A EXKURZE
 E
 xkurze účastníků kurzu pro PSS
– Kroměříž 4. 1. 2018
 E
 xkurze studentů VOŠ pedagogické a sociální
– Kroměříž 1. 3. 2018
 P
 řednáška pro žáky ZŠ Masarykova ve Val. Meziříčí
– 20. 3. 2018
 P
 řednáškový cyklus Mg. Evžena Petříka „České století“
1918–1939
– Kroměříž 21. 3. 2018
 P
 řednáška o činnosti Městské policie
– Valašské Meziříčí 26. 3. 2018
 P
 řednáška o přírodních antibiotikách
– Uherské Hradiště 5. 4. 2018
 P
 řednáška o cestování po Jihoamerických Andách
– Kroměříž 11. 4. 2018
 P
 řednáškový cyklus Mg. Evžena Petříka „České století“
1939–1945
– Kroměříž 18. 4. 2018
 E
 xkurze žáků ZŠ U Sýpek
– Kroměříž 25. 4. 2018

PORADENSKÉ CENTRUM
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
KROMĚŘÍŽ, O.P.S.
 P
 řednáška Petra Vašíka o ﬁnanční gramotnosti
– Kroměříž 2. 5. 2018
 Přednáška o zubních náhradách
– Valašské Meziříčí 21. 5. 2018
 Přednáškový cyklus Mg. Evžena Petříka „České století“
1945–1989
– Kroměříž 23. 5. 2018
 Exkurze studentů Arcibiskupského gymnázia
– Kroměříž 13. 6. 2018
 Přednáškový cyklus Mg. Evžena Petříka „České století“
1989–1993
– Kroměříž 13. 6. 2018
 Přednáška o prevenci bolesti zad
– Uherské Hradiště 19. 6. 2018
 P
 řednáška o právech spotřebitelů
– Valašské Meziříčí 25. 6. 2018
 P
 řednáška „Vyznejte se ve svém vyúčtování“
– Valašské Meziříčí 10. 9. 2018
 Přednáška Mgr. Oty Pánského o historii ČMJN
– Kroměříž 12. 9. 2018
 Přednáška PhDr. Evy Fajkusové na téma Obyčejná chůze
– Kroměříž 10. 10. 2018
 P
 řednáška „Vše o dědictví“
– Valašské Meziříčí 22. 10. 2018
 P
 rezentace kosmetiky TIANDE
– Kroměříž 24. 10. 2018

KONFERENCE, VELETRHY, BURZY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 Eva Pilarová a hosté – 21. 2. 2018 v Domě kultury v Kroměříži
 Cena MOSTY 2017
– 22. 3. 2018 v Praze
 Konference INSPO 2017
– Kongresové centrum Praha 7. 4. 2018
 Mezinárodní den ošetřovatelství
– Kroměříž 10. 5. 2018
 Den dětí města Kroměříže
– 2. 6. 2018
 Krajská konference o zaměstnávání OZP – KÚ Zlínského kraje
20. 6. 2018
 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti –
22. 6. 2018
 Celodenní výlet za krásami Dolní Moravy
– 11. 9. 2018
 Rekondiční pobyt v termálních lázních Velký Meder
– 24.–31. 8. 2018
 Veletrh sociálních služeb města Valašské Meziříčí
– 11. 9. 2018
 Neslýchaně zábavný večer – Dům kultury v Kroměříži
14. 9. 2018
 Inspirativní konference pro seniory
– Kroměříž 3. 10. 2018
 Celodenní výlet „Vánoční Vídeň“
– 5. 12. 2018
 B
 eseda s panem Janem Kurkem o Braillově bodopisu
– Kroměříž 31. 10. 2018
 Přednáška „Zdravá strava jako prevence nemocí“
– Uherské Hradiště 10. 12. 2018
 Vánoční posezení klientů poradenského centra
– Kroměříž 21. 12. 2018

Cyklus přednášek „České století“ Mgr. Evžena Petříka o období let
1918–1993

Z přednášek České století Mgr. Evžena Petříka o období let
1918–1993
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V poradenském centru pravidelně vítáme exkurze žáků nejen
kroměřížských škol

Z přednášek České století Mgr. Evžena Petříka o období let
1918–1993

Přednáška cestovatelky Jitky Juliet Navrátilové o Amerických
Andách

Den dětí města Kroměříže

Celodenní výlet za krásami Dolní Moravy
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Přednáška PhDr. Evy Fajkusové na téma „Obyčejná chůze“ jako
prevence bolesti zad
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Evě Pilarové tleskal zaplněný sál!
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
má za sebou další úspěšnou kulturní akci! Ve středu 21. 2.
2018 přivítal Divadelní sál kroměřížského Domu kultury jednu
z nejvýznamnějších českých zpěvaček a žijící legendu paní Evu
Pilarovou! Moderátorem večera byl Aleš Cibulka, který se své
úlohy zhostil od samého začátku znamenitě a svým originálním humorem skvěle bavil. Eva Pilarová se s diváky podělila o
vyprávění ze svého osobního i profesního života a to od dětství
až po současnost, kdy vzpomínala na nedávnou návštěvu New
Yorku nebo nové připravované album. Zazpívala také několik
svých nejslavnějších písní. Všichni víme „Že chatrč není hrad,
že jistě není snad…že cukr není sůl, že čtvrtka není půl….“. Kdo
by neznal slova z hitu „Kočka není pes“ nebo energetický „Montyho čardáš“, který v průběhu večera také zazněl. Překvapením
pro obecenstvo pak byl společně vystřihnutý duet paní Evy Pilarové a Aleše Cibulky. Šlo o písničku „Rozhoupej zvony nad
námi“ a vážně se jim oběma povedlo pomyslné zvony v našich
srdcích rozhoupat! Děkujeme! Krásný zážitek a který byl po zásluze odměněn! Dlouhotrvající standing ovation - tedy potlesk
ve stoje věnovaný paní Pilarové byl spontánní odpovědí všech
spokojených diváků v sále a také důkazem toho, že titul královny českého swingu je v dobrých rukou! Spolu s trojnásobnou
zlatou slavicí vystoupila také skupina 4Sisters. Jsou to mladé a
nadané zpěvačky, které si v doprovodu své kapely vystřihly několik semaforských hitů a třeba píseň „Pramínek vlasů“ v jejich
podání sklidila zasloužený potlesk publika! Dalším vystupujícím
bylo – nám všem dobře známé duo Karel Gott revival Morava.
Pánové Josef Bouda a Radek Verner si ale pro tentokrát přivezli

do Kroměříže posilu. A ne ledajakou! Byla jí zpěvačka Martina
Severová, která je sólistkou zpěvohry Městského divadla v Brně.
Opět nás tak potěšilo několik nesmrtelných hitů mistra Karla
Gotta. Závěrečnou písní Josefa Boudy a Martiny Severové byl
duet „Motýl“. Tato píseň diváky, kteří se doposud bránili přílivu
jakýchkoli emocí, určitě dostala! A čím byla akce výjimečná?
Jako vždy jsme se snažili o maximální bezbariérovost vůči sluchově postiženým návštěvníkům. Zajištěn byl nejen simultánní
přepis mluveného slova, který ocenili hlavně starší generace
nedoslýchavých, ale také tlumočení do znakového jazyka. Velký úspěch sklidila skupina Hands Dance z Brna, která zajistila
umělecké tlumočení písní do znakového jazyka. Byl to nádherný
zážitek! Ještě jednou tedy děkujeme všem vystupujícím za krásný večer a také všem divákům za vytvoření skvělé nálady a přátelské atmosféry. Možná se ptáte, proč tyto akce děláme? Máme
na to velmi jednoduchou odpověď! Snažíme se našim sluchově postiženým klientům nabídnout alespoň nepatrné zlomky
s kulturního života, o který jsou jinak vinnou svého handicapu
ochuzeni. Snahou je zároveň propojení světů slyšících a sluchově postižených. Sluchová vada není na první pohled viditelná,
přesto je velmi omezující především v komunikaci. Vše začalo
před pár lety, kdy jsme v klubovně poradenského centra v Kroměříži pro cca 40 osob, připravili besedu s režisérem Zdeňkem
Troškou. Právě simultánní přepis mluveného slova a tlumočení
do znakového jazyka udělal z této akce skvělou podívanou bez
bariér. Byl to pro nás signál, nebo chcete-li impuls, který nás
„nakopl“ k dalším aktivitám. Jak jste se sami mohli přesvědčit,
zaplněný sál s kapacitou cca 600 míst v Domě kultury je důkazem, že naše práce má smysl.

Eva Pilarová a hosté

Eva Pilarová
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Eva Pilarová a hosté

Zaplněný sál
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III. Neslýchaně zábavný večer
Touto výjimečnou akcí vyvrcholil v pátek 14. 9. 2018 tradiční
Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji. V hvězdně obsazeném programu vystoupila Leona Machálková, herec a šansoniér Jiří Bartoň, kouzelník Pavel Kožíšek, hudební formace Karel
Gott revival Morava, bubeník Hanz Sedlář, členové Divadelního
spolku Kroměříž, děti z hudební školy D-Music Kroměříž a velká
legenda – zpěvačka Yvetta Simonová, která v loňském roce oslavila významné životní jubileum!
Silným zážitkem jistě bylo umělecké tlumočení písní do znakového jazyka skupinou Hands Dance z Brna. Celým večerem
provázel známý moderátor Aleš Cibulka!

Seznámit veřejnost, ale i politiky či úřady s životem osob se
sluchovým postižením, s jejich problémy i údělem denně překonávat překážky, které jsou pro lidi bez handicapu samozřejmostí – takové jsou hlavní cíle Týdne sluchově postižených ve
Zlínském kraji, který ve dnech 10.–14. 9. 2018 připravilo Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž. Realizaci
tohoto projektu považujeme za velmi důležitou součást naší
usilovné snahy o propojení světů slyšících a sluchově postižených lidí.

Neslýchaně zábavný večer v plném proudu!

Herci divadelního spolku předvedli scénky, které upozornili na
problémy sluchově postižených osob

Leona Machálková a Hands Dance

Kouzelník Pavel Kožíšek
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Legenda české hudby Yvetta Simonová

Legenda české hudby Yvetta Simonová

Závěrečná děkovačka a zasloužený potlesk ve stoje pro všechny
vystupující

Závěrečná děkovačka a zasloužený potlesk ve stoje pro všechny
vystupující

O autogramiádu vystupujících byl také velký zájem

O autogramiádu vystupujících byl také velký zájem
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Více informací o naší činnost naleznete na webových stránkách www.chcislyset.cz
a FCB proﬁlu www.facebook.com/pckromeriz
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Tržby z prodeje služeb (vstupenky,školení)
Kompenzační pomůcky
Úroky z banky
Přijaté příspěvky – dary

Výnosy za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

62 200,–
146 427,–
65,07
102 600,–

Provozní dotace

2 899 517,–

Dotace EU

840 425,11

CELKEM:

4 051 234,18

Náklady za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Kompenzační pomůcky

299 889,19
98 811,00
56 423,–

Cestovní náhrady

11 743.–

Náklady na reprezentaci

24 757,–

Ostatní služby

681 168,47

Mzdové náklady

2 219 442,–

Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

544 125,–
7 054,–

Ostatní daně a poplatky

100,–

Ostatní pokuty a penále

2 878,89

Úroky

1 638,49

Ostatní provozní náklady
CELKEM:

85 101,64
4 033 131,68

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek:

18 102,50

Výnosy

4 051 234,18

Náklady

4 033 131,68
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ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:

Tichý svět, o. p. s.

Sídlo:

Staňkovská 378, 198 00 Praha 9

Provozní adresa:

Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

IČO:

266 11 716

DIČ:

CZ2661116

Číslo účtu:

2426025001/5500, Raiffeisen Bank

Telefon:

222 519 835

SMS:

720 996 089

E-mail:

info@tichysvet.cz

Internetové stránky:

www.tichysvet.cz

Statutární zástupce:

Marie Horáková

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA
Karel Veselý

předseda správní rady

Zuzana Procházková

členka správní rady

Jan Sládek

člen správní rady

Ladislav Pupák

předseda dozorčí rady

Pavel Farský

člen dozorčí rady

Dan Zwieb

člen dozorčí rady

Komu a kde pomáháme:
Na pobočkách po celé České republice poskytujeme komplexní
služby neslyšícím. Naším cílem je podpora osob se sluchovým
a kombinovaným postižením, zvyšování jejich sociálních návyků, dovedností a pomoc se začleněním se do majoritní společnosti slyšících. Nabízíme tlumočnické služby, odborné sociální
poradenství a sociální rehabilitaci, včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy škol, který jim usnadňuje přechod
ze školy na otevřený trh práce. Pořádáme kurzy znakového jazyka, a seznamujeme veřejnost se životem a kulturou neslyšících pomocí workshopů, seminářů a přednášek. I nadále úzce
spolupracujeme s Tichou kavárnou, Tichou cukrárnou a Tichými zprávami, což jsou projekty sesterské organizace Tichý svět
– chráněná pracoviště, o. p. s. Naše pobočky přispívají k místnímu kulturnímu dění, osvětě veřejnosti a propojování světa
slyšících a neslyšících. Pořádají například příměstské tábory pro
neslyšící i slyšící děti, probíhají zde kurzy znakového jazyka,
organizují školení pro úředníky o Tiché lince, realizují výlety
pro neslyšící aj. Pracovníci poboček vymýšlejí nejen jednorázové aktivity pro neslyšící, ale zároveň šíří povědomí o existenci
Tichého světa.

Naše pobočky:
Jihočeský kraj
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice
e-mail: pavla.triskova@tichysvet.cz
Tel./SMS: 702 053 139
Jihomoravský kraj
Josefská 612/15, 602 00, Brno,
e-mail: ilona.kasparkova@tichysvet.cz
tel./SMS: 702 186 044
Královéhradecký kraj
Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové
e-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
tel./SMS: 602 635 100
Liberecký kraj
Felberova 604, 460 01 Liberec,
e-mail: petra.bobkova@tichysvet.cz
tel./SMS: 720 991 977
Moravskoslezský kraj
28. října 286/10, 702 00 Ostrava,
e-mail: kamila.pavelkova@tichysvet.cz
tel./SMS: 702 158 110
Pardubický kraj
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
e-mail: michaela.jirotkova@tichysvet.cz
tel./SMS: 601 122 905
Plzeňský kraj
sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň,
e-mail: olga.blahovcova@tichysvet.cz
tel./SMS: 607 048 579
Praha
Na Strži1683/40, 140 00 Praha 4
e-mail: romana.bicanova@tichysvet.cz
tel./SMS: 607 047 624
Středočeský kraj
Váňova 3180, 272 01 Kladno,
e-mail: kamila.rumlova@tichysvet.cz
tel./SMS: 607 048 083
Ústecký kraj
Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem
e-mail: monika.hajkova@tichysvet.cz
tel./SMS: 725 986 101

43

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST TICHÝ SVĚT
Sociální služby
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Cílem služby je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, nevytvářet závislost na sociální službě, naučit klienta jednat samostatně. Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností, rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě.
Podporuje vytváření takového sociálního prostředí, ve kterém je
minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, usiluje tak o bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice,
policie atd.) a ﬁrem. Klienty nejčastěji podporuje v oblastech
jako je nácvik samostatného pohybu, práce na počítači, nácvik
schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích. Dále klientům pomáháme v komunikaci s úřady i jinými institucemi. Jsme schopni je podpořit v hledání dalších sociálních služeb či poradenských center.
V neposlední řadě podporujeme klienty v pracovní oblasti – pomoc s vytvořením profesního životopisu a motivačního dopisu,
příprava na přijímací pohovor, výběrové řízení, provázení a podpora při jednotlivých krocích. Dalším úkolem sociální rehabilitace je seznámení klientů se zásadami jak postupovat při různých
jednáních a informovat je o možnostech využití tlumočení či
přepisu. Služba je poskytována zdarma a má celorepublikovou
působnost. Fyzické pobočky máme v 10 krajích – Praha, Plzeňský, Ústecký, Královehradecký, Liberecký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Jihočeský, Středočeský a Pardubický kraj.

Službu poskytuje tým konzultantů, kteří ovládají český znakový
jazyk. Celý tým se v průběhu roku pravidelně schází na poradách,
školeních nebo supervizích. Součástí služby je i speciální program pro neslyšící studenty, Tranzitní program, v rámci kterého
jim dáváme podporu při hledání praxí. Snažíme se o to, aby student mohl absolvovat praxi na běžném pracovišti a vyzkoušel si
tak reálné situace, včetně komunikace se slyšícími kolegy. Tranzitní program studentům dále nabízí různé přednášky a workshopy.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílem služby odborného sociálního poradenství je podpora
a pomoc klientovi lépe se orientovat v jeho náročné životní
situaci a nalézt co možná nejlepší strategii k jejímu zlepšení.
Svým klientům poskytujeme poradenství, podporu a pomoc při
vyřizování různých pojistných a nepojistných sociálních dávek
(např. invalidní důchod, statut osoby zdravotně znevýhodněné,
příspěvek na mobilitu, příspěvek na kompenzační pomůcku,
dávky hmotné nouze apod.), poradenství v oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvence, pomoc s osobním rozpočtem,
podpora ﬁnanční gramotnosti klientů), migrační politiky (např.
žádost o přechodný, trvalý pobyt, žádost o přidělení českého
rodného čísla, českého občanství apod.) a v dalších oblastech
dle potřeby konkrétního klienta. V rámci služby odborného sociálního poradenství poskytujeme svým klientům taky právní
poradenství, a to například v pracovní oblasti, v oblasti občanského, obchodního, insolvenčního, či trestního práva a dalších
oblastech dle požadavku klienta a dle domluvy s právním konzultantem. V případě potřeby větší intervence (mimo základní
právní poradenství) může klient využít služeb advokátní kanceláře.

Tlumočnické služby
ONLINE TLUMOČENÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA
ONLINE PŘEPIS MLUVENÉ ŘEČI
Sociální službu tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené
řeči do textu online poskytujeme prostřednictvím Tiché linky. Je
určena sluchově postiženým a umožňuje jim telefonovat a komunikovat se slyšícími bez bariér. Spojení s tlumočníkem/přepi-
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sovatelem tedy probíhá prostřednictvím internetu. Klient si dle
svých preferencí vybere vhodnou službu. Pokud dává přednost
komunikaci ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení
a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru. Jakmile
upřednostňuje komunikaci v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem přes textové okno. Tlumočník/
přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní
komunikaci tak, jak to známe z jiných tlumočení. Nejčastěji se
řeší témata týkající se zdraví, práce, studia a dalších osobních
záležitostí. Online tlumočení je provozováno organizací Tichý
svět od roku 2008, v roce 2015 byla znovuobnovena služba
online přepisu. Další možností využití služby je úprava textu
tak, aby byl gramaticky správně nebo překlad textu tak, aby
mu neslyšící rozuměl, např. úřední dopisy či inzeráty. Služba
tlumočení je otevřena každý den 7–22 hod, přepisu 7–17 hod,
pohotovost je zajištěna nonstop. Klienti Tiché linky si mohou
předem rezervovat čas tlumočení či přepisu. Tichá linka je šířena také ve státním a soukromém sektoru, aby si i ti, kteří
ji běžně nevyužívají, mohli vyřídit, co potřebují, srozumitelně
a bez komunikační bariéry. Největší zájem o registraci do Tiché linky mají nemocnice, pobočky Úřadu práce, České správy
sociálního zabezpečení a také městské a obecní úřady. Cílem
Tiché linky je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů
při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů klientů. Využití Tiché linky je v rámci
sociální služby zdarma.
www.tichalinka.cz
www.facebook.com/tichalinka
e-mail: info@tichalinka.cz

TICHÝ JAZYK – KURZY ČZJ
V roce 2018 tým lektorů Tichého jazyka realizoval celkem 51
kurzů, z toho 11 bylo akreditovaných, a 53 workshopů o neslyšících ve školách, nemocnicích a ve ﬁrmách.
V našich kurzech se od roku 2012 vystřídalo 840 studentů,
kteří navštěvovali celkem 267 kurzů. Kurzy se konaly v šesti
krajích v těchto městech: Liberec, České Budějovice, Ústí n. Labem, Most, Hradec Králové, Kladno, Bohušovice n. Ohří, Brno,
Ivančice, Poděbrady, Praha, Dobřichovice a Pardubice. V roce
2018 jsme přivítali 216 studentů (mezi nimi byli zaměstnanci
ze tří ﬁrem, studenti ze středních a vysokých škol, pedagogové,
úředníci a sociální pracovníci), a to celkem v 51 kurzech (40 neakreditovaných a 11 akreditovaných). Nejmladšímu studentovi
bylo 15 let.
V průběhu roku jsme se zúčastnili těchto akcí:

Den dětí pro ÚMČ Prahy 4

Osvětový interaktivní workshop v Plechárně v Praze na

Černém mostě

Minikurzy na Muzejní noci, Zažít město jinak v Americké

a Signal Festivalu v Praze

Další aktivity na pobočkách TS – např. veletrhy sociálních

služeb
Pro naše studenty jsme také od února do června uspořádali
jarní znakování v kavárně. Na facebookovém proﬁlu Tichého
jazyka jsme pravidelně publikovali videa k aktuálním svátkům
a významným dnům. Přibyla nám i žhavá novinka – videa
s názvy větších měst v jednotlivých krajích, a to vše ve znakovém jazyce. Vylepšili jsme pro studenty e-learning a přidali
důležitou součást – zprovoznili jsme v něm vyhledávací systém
pro videa. Kromě toho jsme zahájili spolupráci s ČVUT – Fakultou informatiky pro další zdokonalení e-learningu a hlavně pro
vytvoření jeho mobilní aplikace. Naši lektoři se školili na celostátním setkání lektorů znakového jazyka v Hradci Králové a absolvovali letní zaškolení v Tichém světě. Společně jsme si užili
zářijový teambuilding s únikovou hrou po pražských ulicích.
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Projekty
ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert Tichého světa podpořený Magistrátem hl. města Prahy proběhl 19. prosince 2018. V Bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě vystoupil studentský
pěvecký sbor BesHarmonie s blokem koled, gospelů a částí České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Celý program, včetně hudebních vystoupení byl tlumočen do českého znakového jazyka.
Na uměleckém tlumočení se podílela brněnská skupina Hands
Dance a dalších 15 tlumočníků. V průběhu večera byl také
pokřtěn kalendář Tichých osudů a fotograﬁí výtvarnice Elišky
Podzimkové. Akce se zúčastnilo přibližně 170 návštěvníků, kteří
si mohli zakoupit kalendář a dobrovolným vstupným podpořit
aktivity Tichého světa. Programem provázela moderátorka a
zdravotní klaunka Jana Epikaridis.
PROJEKT V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – VÝUKA FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI
V roce 2018 jsme navázali spolupráci s organizací Yourchance
o. p. s., která se zabývá výukou ﬁnanční gramotnosti. Díky této
spolupráci bylo vyškoleno několik konzultantek Tichého světa
ve ﬁnanční gramotnosti a podnikavosti. Dále vznikla pevná spolupráce na tvoření osvětových materiálů. Vzniklo výukové video,
které pracuje se situací dluhové pasti. Kromě popisu rizikového
chování také ukazuje, jaké by mělo být správné jednání ﬁnančně
gramotného člověka. K tomuto videu je vytvořena i prezentace
a pracovní list, který by měl našim klientům umožnit pochopit
problematiku ﬁnancí. Veškeré materiály jsou vytvářeny tak, aby
mohly být využity nejen u osob se sluchovým a kombinovaným
postižením, ale aby byly přínosné i pro osoby s jiným typem
handicapu.

BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE PRO NESLYŠÍCÍ
Od března 2018 realizuje organizace Tichý svět, o. p. s, projekt
s názvem „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“. Hlavním cílem projektu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících
osob s pracovníky veřejné státní správy, kteří se věnují sociální,
rodinné nebo zdravotní problematice ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém,
Jihomoravském a Moravskoslezském kraji prostřednictvím
aplikace Tichá linka. Realizátor projektu na základě navázání
spolupráce s danými subjekty v každém kraji předal 6 tabletů
s předplacenou datovou SIM kartou, celkem tedy 48 tabletů.
Následně proběhla proškolení personálu – Osvětová přenáška
o typech sluchového postižení, o vhodném způsobu komunikace, o kultuře neslyšících a jak používat Tichou linku v praxi.
Po dobu trvání projektu bude každému zařízení poskytována
konzultace – podpora dle potřeb personálu. Součástí konzultací je také minikurz znakového jazyka pod vedením zkušeného
neslyšícího lektora. Předpoklad ukončení realizace projektu je
plánován k datu 29. 2. 2020.
Projekt Bezbariérová komunikace pro neslyšící, CZ.03.2.63/0.
0/0.0/17_071/0007596, je podpořen z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

BEZBARIÉROVÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ – TICHÁ LINKA
PROJEKT INTEGRACE – TPN
Tranzitní program i nadále díky velkému zájmu pokračuje
v přednáškovém maratonu projektu Integrace, jehož cílem je
navázat spolupráci se středními školami a stát se oporou sluchově postiženým studentům, jejich učitelům a spolužákům.
V přednáškové činnosti se pokračuje zejména v pilotních městech tohoto projektu, tedy v Brně a Hradci Králové. Dále tranzitní program podporuje studenty se sluchovým postižením pří
hledání praxe a zvyšování samostatnosti. Realizujeme osvětové
přednášky na téma „Končím školu a co dál…“. Náplní přednášky
je seznámit studenty s tím, co je čeká po ukončení školy. Jak
se přihlásit na úřadu práce, vytvořit životopis a připravit se na
pracovní pohovor. Vzhledem k velkému zájmu studentů o řadu
dalších informací tvoří tým konzultantek soubor krátkých prezentací zaměřených na jednotlivá témata. Jedním z nich je
i ﬁnanční gramotnost, kde kooperujeme s obecně prospěšnou
organizací Yourchance.
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Základní ideou projektu je udržení a další rozšíření bezbariérové komunikace s neslyšícími do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení prostřednictvím Tiché linky, která umožňuje
poskytování služby online tlumočení a online přepis. Díky projektu se podařilo udržet bezbariérovou komunikaci neslyšících
ve stovce nemocnic a zdravotnických zařízení prostřednictvím
Tiché linky, která umožňuje poskytování služby online tlumočení a online přepisu 24 hodin denně 365 dní v roce. Prostor,
kde je tablet v nemocnici umístěn, je označen informační samolepkou. Služba nonstop on-line tlumočení a on-line přepisu je svým charakterem, dostupností a rozsahem základním
předpokladem pro úspěšnou aktivizaci neslyšících a osob se
sluchovým postižením. Služba představuje jediné komplexní
řešení komunikace neslyšících a sluchově postižených se slyšícím okolím. Neslyšící nemůže telefonovat, v některých případech nekomunikuje mluveným jazykem a neovládá český jazyk.
Nonstop on-line tlumočnická služba řeší právě tyto bariéry, vy-
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vádí neslyšící z izolace, aktivizuje je, podporuje jejich sociální
začleňování. Tlumočnická služba představuje v současné době
unikátní komplexní řešení pro bezbariérovou komunikaci osob
se sluchovým postižením a představuje klíčovou službu naší organizace. Slouží jako silný nástroj pro prevenci před sociálním
vyloučením, odstraňuje komunikační bariéru a zajišťuje rovný
přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám.
WORKSHOPY ORGANIZOVANÉ Z FINANČNÍHO DARU
NADACE OZVĚNA
Dar Nadace Ozvěna jsme využili na realizaci workshopů o neslyšících v Ústeckém a Libereckém kraji a na zakoupení pomůcek
pro workshopy. Cílem projektu bylo prostřednictvím zážitkových workshopů o neslyšících seznámit žáky s bezbariérovou
komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. Tímto projektem reagujeme na aktuální
problémy s integrací osob se sluchovým postižením do společnosti. S pomocí neslyšících lektorů a jejich tlumočníků získalo
asi 80 žáků, studentů a pedagogických pracovníků povědomí
o tom, jak se chovat při osobním setkání s neslyšícím, jak s ním
navázat přátelský kontakt a jak osobu s tímto druhem handicapu poznat. Zábavnou formou se žáci a studenti seznámili
s některými znaky a dozvěděli se zajímavosti o komunitě neslyšících a kompenzačních pomůckách. Prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka se mohli neslyšících zeptat na vše, co je
zajímá.
NADACE ČEZ – PROJEKT POJĎTE S NÁMI ZNAKOVAT
V rámci projektu jsme zrealizovali celkem deset interaktivních
workshopů o neslyšících v Praze a Středočeském kraji pro přibližně 250 dětí, studentů a pedagogů. V rámci interaktivního
workshopu se žáci, studenti a pedagogové seznámili se světem
neslyšících a dozvěděli se důležité informace o bezbariérové
komunikaci s neslyšícími, které mohou využít ve své praxi a každodenním životě.
ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM – PODZIMNÍ VÝZVA:
PROJEKT TICHÁ STEZKA KLOKOČSKÝMI SKALAMI
Projekt byl realizovaný za podpory programu − ČSOB pomáhá regionům. Cílem projektu bylo podpořit přístupnost další
z kulturních památek v Libereckém kraji neslyšícím, konkrétně
se jednalo o naučnou stezku v Klokočských skalách. Tento projekt navazoval na úspěšný projekt Tichý hrad Rotštejn. V červnu
2017 se hrad Rotštejn, který se nachází na úpatí Klokočských
skal, otevřel pro neslyšící jako první nestátní památka v Čechách i na Slovensku za pomoci unikátních QR kódů s videi
v českém znakovém jazyce, rovněž za podpory programu ČSOB

pomáhá regionům. V prvních třech měsících ho navštívilo 308
neslyšících, což považujeme za velký úspěch. Také na jejich přání jsme uskutečnili právě tento projekt, díky kterému se nám
povedlo dopřát neslyšícím návštěvníkům komplexní zážitek
z návštěvy Klokočských skal, a to s informacemi v jejich rodném
jazyce − českém znakovém jazyce. Projekt proběhl ve spolupráci s organizacemi Ochrana Klokočských skal, z. s. a Geopark
Český ráj, o. p. s. Na pěti velkých informačních tabulích přibyly
za spolupráce s odborníky příslušných oborů nově nainstalované panely s aktuálními informacemi o geologii, speciﬁckých
podmínkách ochrany jeskyní, geomorfologické rozmanitosti,
archeologii a historii přírodní rezervace Klokočské skály. Tyto
informace byly neslyšícím návštěvníkům zpřístupněny formou
videí ve znakovém jazyce, které mohou zhlédnout po načtení
QR kódů. V rámci oslav Týdne geoparků dne 10. 6. 2018 se
konalo slavnostní otevření Tiché stezky Klokočskými skalami za
doprovodu kulturního vystoupení písničkáře Františka Zídka.
V rámci této akce byly zveřejněny a prezentovány informační
tabule (s QR kódy) s naznakovanými texty pro neslyšící.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V LIBERCI A KLADNĚ
Série příměstských táborů Tichého světa pokračovala také
v roce 2018. Uspořádali jsme tradiční příměstské tábory (nejen) pro neslyšící děti v Liberci a Kladně. Cílem obou táborů bylo
přirozenou a zábavnou formou propojit světy slyšících a neslyšících dětí. Slyšící děti se během tábora naučily základům
znakového jazyka a pro neslyšící děti byl zajištěn překlad do
znakového jazyka tak, aby si děti společně a rovnocenně užily
příjemný prázdninový týden. V Liberci se v červenci konal tábor
s názvem „Kouzla řemesel“ a zúčastnilo se jej 16 dětí. V čase
plném her a výletů se děti seznámily se starými řemesly a do
svých Tovaryšských knížek si samy postupně sbíraly glejty mistrů knihařů, cukrářů, keramiků, sklářů i šperkařů. Tábor „Neboj
se a znakuj!“ v Kladně se konal v srpnu. Celkem 10 dětí zažilo
spoustu zábavy a dobrodružství. Navštívily hornický skanzen
Mayrau, staly se na jeden den pekaři v cukrárně, kde vymýšlely
nové náplně koláčů, strávily nezapomenutelné chvíle s hasiči
a policií, překonaly strach v lanovém parku a v neposlední řadě
znakovaly a znakovaly. Cílem obou táborů bylo zajistit kvalitní
a dostupnou péči o děti v době letních prázdnin a přispět k inkluzi neslyšících dětí, které potřebují účast znakujícího asistenta. Příměstské tábory zajistily, že i slyšící děti se setkaly se znakovým jazykem, měly možnost si ho vyzkoušet, naučit se pár
znaků a formou zážitku se dozvěděly, jak komunikovat s dětmi
s postižením sluchu. Neslyšící děti tak mohly trávit čas se svými vrstevníky bez bariér. Příměstské tábory ﬁnančně podpořily
Magistrát města Kladna a ﬁrma Hokami CZ, s. r. o.
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Členství v profesních organizacích
Českomoravská jednota neslyšících (ČMJN)
Sjednocující organizace zastřešující činnost dlouhodobě fungujících, ale regionálně roztříštěných
organizací sluchově postižených – podporuje
jejich vzájemnou spolupráci.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky (APSSČR)
APSSČR je největším seskupením sdružující poskytovatel sociálních služeb v České republice.
Základními cíli Asociace jsou rozvoj a zvyšování
úrovně sociálních služeb.

Asociace společenské odpovědnosti
(ASO)
Největší iniciativa společenské
odpovědnosti v České republice.

Fórum dárců
Při Fóru existují asociace, které sdružují přední
české dárce. Např. provozují systém DMS.

Neziskovky Libereckého kraje (NELI)
Zastřešující organizace pro nestátní neziskové organizace
působící v Libereckém kraji.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Zastupuje zájmy zdravotně postižených osob v jednáních
se státními a veřejnými
institucemi.

Sponzoři, partneři a dárci

Děkujeme také všem soukromým dárcům za jejich laskavé příspěvky.

Poděkování
Naše sociální služby fungují především díky ﬁnanční podpoře:
Ministerstvo práce a sociálních věcí • Ministerstvo zdravotnictví • Magistrát hlavního města Prahy • Liberecký kraj
• Středočeský kraj • Městská část Praha 3 • Městská část Praha 4 • Městská část Praha 5 • Městská část Praha 7
• Městská část Praha 9 • Městská část Praha 10 • Městská část Praha 11 • Městská část Praha 12 • Městská část
Praha 14 • Městská část Praha 17 • Městská část Praha 18 • Město Beroun • Město Hradec Králové • Město Jablonec
nad Nisou • Město Kladno • Město Liberec • Město Most • Město Pardubice • ssMěsto Ústí nad Labem
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Příměstský tábor v Liberci

Titulní stránka kalendáře Tiché osudy

Tiché osudy – Ota Panský
Adventní koncert na Vyšehradě

Adventní koncert na Vyšehradě

Den dětí na Praze 4 – minikurz znakového jazyka
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Tiché osudy – Sylva Přikrylová

Tiché osudy – Vojtěch Haluška

Tichá linka

Znakování pro studenty v Tiché kavárně

Tichá stezka Klokočskými skalami

Veletrh sociálních služeb
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JABLÍČKO DĚTEM,
SPOLEK
SLOŽENÍ VÝBORU
Jana Lapčáková

předsedkyně

Petra Kubálková

místopředsedkyně

Stanislav Lapčák

člen výboru

Igor Šebo

patron Jablíčka

JABLÍČKO DĚTEM je spolek, jejímž posláním je podat pomocnou ruku rodičům a dětem se sluchovým postižením. Snažíme
se vytvořit přirozené prostředí pro sluchově postižené rodiny,
kde nejsou komunikační bariéry. Všichni účastnici akcí komunikují ve svém mateřském jazyce – znakový jazyk.
Za tento rok 2018 se nám podařilo uspořádat tyto akce:
Mikulášská besídka, Halloween, účast na Mezinárodním dni
znakového jazyka, Velikonoční dílničky, Karneval.
Jablíčko nemá žádné příjmy, funguje na dobrovolnické bázi.
Všichni lidi v Jablíčku, včetně výboru jsou dobrovolníci, nikoliv
podle zákona, ale s přesvědčením. Dobrovolníci, pořádají akce
ve svém volném čase a to bez nároku na mzdu!

Akce, které pořádáme, by se nemohli obejít bez našich sponzorů: Billa, Bovyš, Čeroz, Crocodille, Eurodesk, Gastro, Globos,
Gordic, Knihcentrum, Jung, Madeta, Megaknihy, Nadace O2,
OMW, Pastelka, PPF, PRE, Sáčky-tašky, Aqua Palace, Aneecoop,
CNC, Mariott, DZS, Albert, Albi, Baurer Media, Dallmay, RCC,
Kauﬂand, Lindl.
Děkujeme těm, kteří nás pravidelně i jednorázově podporují.
Bez nich bychom nebyli, tam kde teď jsme!
Poděkování patří, také našemu patronovi, jimž je zpěvák, moderátor, herec a dramaturg Igor Šebo. Který Jablíčko druhým
rokem podporuje a sám se některých akcí jako dobrovolník
zúčastňuje!

Karneval

Halloween

Mikuláš
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PROJEKT
„VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V OBLASTI ASISTIVNÍCH
TECHNOLOGIÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“

Projekt

„Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby
se sluchovým postižením“
Dotace v rámci programu Erasmus+
číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA204-048059 za ﬁnanční podpory Evropské unie.
Příjemce dotace: Unie neslyšících Brno, z.s.
Partneři projektu:
Equalizent z Rakouska, Racio ze Slovinska, CVIV z ČR
Doba trvání projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020
Projekt je součástí průřezových priorit v oblasti sociálního začleňování, když působí v oblasti vzdělávání a
poradenství pro osoby se sluchovým postižením (dále jen OSP) a jejich lektory s cílem poskytnout OSP lepší
orientaci v nejnovějších trendech používání asistivních technologií a kompenzačních pomůcek pro OSP.
V procesu vzdělávání budou v rámci projektu využity moderní technologie a postupy (interaktivní vzdělávací materiály s využitím audiovizuálních prvků, tutoriály, příklady dobré a špatné praxe atd.) respektující
speciﬁcké potřeby OSP (jasné, lehce srozumitelné formulace, možnost odezírání mluveného projevu, ve
videosekvencích interaktivního on-line katalogu a metodiky titulkování, příp. volitelný simultánní překlad
do znakového jazyka jednotlivých partnerských zemí, přehledná struktura, náměty na praktická cvičení
s aktivní účastí OSP atd.). Celkové pojetí vzdělávacích aktivit předpokládá účinné využívání moderních
informačních a komunikačních technologií.
www.unieneslysicichbrno.cz

Meeting 10. 10. 2018 v Brně
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Společné foto zástupců partnerů projektu

KURZY ZNAKOVÉHO
Zábavná forma jak zvládnout základy
znakového jazyka

JAZYKA NA CD

éGUMÙ \PCMQXÙ LC\[M LG LC\[M LCMQ MCzFÙ LKPÙ /½ UXQLK XNCUVPÉ

 ¨£Ùmá

JKUVQTKK XÙXQL RTCXKFNC C| ITCOCVKMW 5MN½F½ UG \| LGFPQVNKXÙEJ





\PCMŃ MVGTÅ X[LCFįWLÉ LGFPQVNKX½ UNQXC 8| PøMVGTÙEJ RįÉRCFGEJ LG





OQzPÅLGFPÉO\PCMGOX[L½FįKVK|XÉEGUNQXPCLGFPQW<PCMQXÙLC\[M





PGX[EJ½\ÉRQW\G\|RQJ[DŃTWMQW*QLPøX[WzÉX½OKOKMWRįKDNÉzGPÉ

èåäçé¡ÙäåçÖëÖ¡bÖè¡âeèéÖ¡èëeéÖÙmáî¡èéYéî¡
ÙäëäáÚãY¡åäbÖèm¡àÖáÚãÙY¡èáäëÚèÖ
Öèåäßàî¡ÖéÙ£

PGDQQFF½NGPÉFTzGPÉC|RQUVQLVøNC<PCMQX½įGêPGPÉOG\KP½TQFPÉ
&QMQPEGUGNKwÉK|X|LGFPQVNKXÙEJQDNCUVGEJLGFPQJQUV½VWRQFQDPø
LCMQX|ONWXGPÅįGêKGZKUVWLÉP½įGêÉ
<PCMQXQW įGê UG NKFÅ FQRQUWF OQJNK WêKV X| PCwKEJ MWT\GEJ

 ©£Ùmá

MVGTÅ RQį½F½OG PGDQ \| NKVGTCVWT[ 0[PÉ OCLÉ \½LGOEK LGFKPGêPQW





RįÉNGzKVQUV PCWêKV UG \PCMQXQW įGê \| %&s41/Ń 7êGPÉ \| MPKJ





RįKP½wÉUGDQWWTêKV½TK\KMC8|NKVGTCVWįGLUQWVQVKzM|FKURQ\KEKLGPQO





HQVQITCƂGPGDQMTGUNGPÅQDT½\M[<CEJ[EGPCLGRQW\Gê½UV\PCMW

ïÖâeèéãYãm¡åçäÛÚèÚ¡èáê×î¡ àäáÖ¡
åÚÙâeéî¡ÞãëÚãéY¡ãÖÖÙe¡åäáÞéÞàÖ¡
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\D[VGMLGFQVXQįGPwKRMCOKMVGT½\PCêÉRQJ[D2įKVQOVQ\RŃUQDW
WêGPÉUGDQJWzGNPGFCįÉX[JPQWVUGO[NPÅOWRQEJQRGPÉFCPÅJQ
\PCMW8zF[LGNGRwÉXKFøV\PCMEGNÙVCMLCMX[RCF½8KFGQMC\GV[
PGLUQW RTQ VGPVQ ÖêGN PGLXJQFPøLwÉ ,G VQ RįGFGXwÉO RTQVQ zG
\½\PCOT[EJNG\VT½EÉMXCNKVWC|VCMÅMXŃNKRTCEPÅOWRįGV½êGPÉ/[
LUOGLCMQPGLXJQFPøLwÉPQUKê\XQNKNK%&s41/MVGTÙPCDÉ\ÉURQWUVW

6Q\FCLUVGUG\PCM[FQDįGPCWêKNKLGOQzPÅUKQXøįKVX|VGUVQXCEÉ

PQXÙEJ OQzPQUVÉ ,GFPQVNKXÅ \PCM[ LUQW \FG RįGFX½FøP[ LCMQ

ê½UVKMVGTQWQDUCJWLGMCzFÅ%&2QêÉVCêRTQXGFGXÙDøTC|WzKXCVGN

XKFGQUGMXGPEG

M|PøOWRįKįC\WLGURT½XPÙXÙ\PCO&CNwÉOQzPQUVÉQXøįGPÉ\PCNQUVÉ

&ÉM[RQOQEKURQP\QTŃUGP½ORQFCįKNQX[FCVLKzêV[įK%&s41/[

LUQW FKCNQI[ 6[ LUQW \RTCEQX½P[ HQTOQW MT½VMÙEJ ƂNOŃ 8| PKEJ

\|RN½PQXCPÙEJRøVK8wGEJP[%&s41/[LUQWêNGPøP[FQLGFPQVNKXÙEJ

LG RQWzKVC \PCMQX½ \½UQDC \| %&s41/Ń 2įK X[VX½įGPÉ VQJQVQ

NGMEÉMVGTÅQDUCJWLÉ\PCMQXQW\½UQDWPCTŃ\P½VÅOCVC

XÙWMQXÅJQ OCVGTK½NW D[NC \XQNGPC \½DCXP½ HQTOC C| RQRWwVøPC
W\FC HCPVC\KG ,UQW RQWzKV[ TŃ\PÅ RįGXNGM[ ƂNOQXÅ VTKM[ XGUGN½
C| RGUVT½ ITCƂMC U| XÙVXCTPQW UV[NK\CEÉ -G URQNWRT½EK UG RQFCįKNQ

 ¦£Ùmá


\ÉUMCV įCFW RQRWN½TPÉEJ QUQDPQUVÉ ¶êKPMWLÉ \FG $QNGM 2QNÉXMC
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FKXCFNQ 5MNGR 2įGOGM 2QFNCJC ,½P <½MQRêCPÉM C| OPQ\É FCNwÉ
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8GNKEGP½OVCMÅRQOQJNCRQFRQTC8½ENCXC*CXNC2TQJTCPÅUEÅPM[



,KįÉ2GEJC<W\CPC5VKXÉPQX½.WEKG$ÉN½6QO½w*CP½MC|VÅOøįEGNÅ

RQUM[VNQRQOQEFKXCFNQ0GUN[wÉO
8wGEJP[%4s41/[LUQWFQRNPøP[KPHQTOCEGOKLCMMQOWPKMQXCV
U|PGUN[wÉEÉOFGƂPKEGOK\½MNCFPÉEJRQLOŃ\½MQPGOQ|\PCMQXÅįGêK



CVF8wGEJP[LUQWFQUVWRPÅX|êGwVKPøC|CPINKêVKPø

 §£Ùmá
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+PHQTOCEGPCYYYMWT\\PCMQXGJQLC\[MCE\
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