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ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH

sedí:

SVATOPLUK ŽAMBOCH

předseda Českomoravské jednoty neslyšících a Unie neslyšících Brno

Zleva 1. řada:

LENKA JUŘICOVÁ
ALENA KRATOCHVÍLOVÁ
JANA KADLČKOVÁ
MGR. OTA PANSKÝ
OTTO PANSKÝ

místopředsedkyně Unie neslyšících Brno

LUDMILA HVĚZDOVÁ
JAROSLAVA ŘÍHOVÁ
IVAN POLÁČEK

členka revizní komise Českomoravské jednoty neslyšících

Zleva 2. řada:

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

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

PAVEL ŘÍHA

člen revizní komise Českomoravské jednoty neslyšících
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Úvodní slovo pana

Svatopluka Žambocha,
předsedy Českomoravské jednoty neslyšících

Vážení přátelé,

naše organizace nemá za sebou historii několika desetiletí jako jiné

Jsem velmi rád, že se nám v roce 2005 v Brně podařilo díky finanční

organizace. Příští rok tomu ale bude deset let, kdy jsme předložili pod

podpoře Evropské unie z programu SROP vytvořit víceúčelové středisko

hlavičkou České unie neslyšících, oblast Brno, návrh projektu telefonní

pro multimediální vzdělávání neslyšících. Vidím, že ze strany neslyšících

operátorské služby pro neslyšící. Tehdy se projekt nepodařilo prosadit,

je o naše služby stále větší zájem, chtějí se vzdělávat, chtějí se učit stále

neboť nám chyběla podpora z ústředí v Praze. To byl první impuls, kdy

něčemu novému. I zájem slyšící veřejnosti se zvýšil. Díky rozšířené

se i další organizace z Jihlavy, Plzně a Olomouce rozhodly ukončit

nabídce služeb a novým možnostem se zvýšil zájem o naše kurzy dokonce

členství v České unii neslyšících, které mělo ústředí v Praze. V roce 1998

dvojnásobně.

společně založily novou zastřešující organizaci – Českomoravskou
jednotu neslyšících. Od té doby jsme vybudovali organizaci, která je

Přeji všem našim organizacím v dalších letech hodně úspěchů, hodně

partnerem Operátorské služby Českého Telecomu pro neslyšící

spokojených členů, dostatek finančních prostředků, spolehlivé a ochotné

a je respektována i daleko za hranicemi České republiky. Dnes vidím, že

pracovníky, aby se jejich organizace mohly rozvíjet jen k lepšímu a mohly

není důležité, jak dlouho organizace existuje, ale především je hlavní si

plnit své cíle.

uvědomit, jaké máme poslání a jaký cíl. Musíme vědět, co chceme našim
členům nabídnout, a k tomu potřebujeme i strategii. Neznamená to, že
bychom dělali od všeho kousek. Požadavky našich sluchově postižených
klientů jsou stále na vyšší úrovni než dříve a myslím, že se budou stále
stupňovat.

Česká republika je již druhým rokem členem Evropské unie. My
se snažíme využívat nové možnosti, které se nám díky tomuto členství
otevřely. Získali jsme již finanční prostředky z fondu Leonardo da Vinci
na několik různých projektů – Eurosigns 1 a 2, jsme partnery
v projektech VOGS a DEAFVOC.
Musíme si dávat pozor na to, abychom se správně rozhodli, na co
máme a na co ne, protože nabídky někdy bývají lákavé, ale jejich realizace někdy bývá náročná. Projekty financované z fondů Evropské unie
nejsou všelékem, jak se říká, peníze nejsou všechno. Často se setkávám
s předsudky samotných neslyšících, kteří se stále na své okolí dívají
s nedůvěrou. Říkávám, že neslyšící jsou zrcadlem slyšící společnosti. Jak
nás budou vnímat slyšící, takoví budeme. Snažíme se proto o oslovení
široké veřejnosti, propagujeme naše činnosti celorepublikově, aby se co
nejvíce slyšících o nás dozvědělo. Také spolupracujeme s dodavateli
z různých oblastí – projekční firmy, reklamní agentury, výrobci a dodavatelé pomůcek apod. Mohou být naší neslyšící komunitě přínosem
a i naopak. Věříme, že by to měla být vzájemná výměna, která obohatí
všechny strany.
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Slovo předsedkyně
členské organizace ČMJN

Jany Kadlčkové

V roce 2001 se nynější Spolek neslyšících Břeclav rozhodl jako
základní organizace SNN z tohoto svazu vystoupit na základě

často rušno. Čísla to dokládají. V roce 2005 navštívilo stacionář
1 143 osob.

písemné petice břeclavských členů. Vytvořili jsme si vlastní
stanovy, založili vlastní IČO a dne 15. 9. 2001 jsme vstoupili jako
člen do Českomoravské jednoty neslyšících.

Nabídku služeb ČMJN považujeme za velmi kvalitní a bohatou. Také oceňujeme, že každoročně vydává výroční zprávu.
Je pro nás velice důležitá, protože se jejím prostřednictvím

Po čtyřech letech mohu konstatovat, že spolupráce v ČMJN
nám přinesla velká pozitiva. Naučila nás nejen samostatně

můžeme prezentovat veřejnosti, ukázat, co děláme a máme tak
možnost získat další finanční prostředky např. od sponzorů.

hospodařit s přidělenými finančními zdroji, ale umožnila nám
také rozšířit poskytování sociálních služeb, nabízet kulturní

Ráda bych také tímto způsobem chtěla poděkovat panu

aktivity, které máme nyní průměrně 1x za měsíc. Uskutečňujeme

Svatoplukovi Žambochovi, předsedovi ČMJN a panu Otovi

i vzdělávací přednášky a pořádáme kurzy znakové řeči jak pro

Panskému, předsedovi OUN, že nám pomohli získat nebytový

neslyšící, tak pro slyšící zájemce. V neposlední řadě máme

prostor k provozování činnosti u Městského úřadu Břeclav. Navíc

i sportovní programy.

nám tyto prostory byly pronajaty za symbolickou cenu 1 Kč ročně.
Co k tomu dodat? Děkujeme!

Mohli bychom být tedy v rámci možností naší činnosti spokojeni, přesto však stále přemýšlíme o zlepšení služeb, o větším
šíření informací, rozvoji vzdělání apod. Víme, co bychom chtěli
splnit v roce 2006. I když jsme malá organizace, je ve stacionáři

Výuka je tlumočena do znakové řeči
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ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH
KDO JSME

POSLÁNÍ

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková

Usilujeme o to být organizací, která odstraňováním

organizace, která sdružuje občanská sdružení pro neslyšící. Působí

komunikačních bariér pomáhá sluchově postiženým stát

v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském a plzeňském

se sebevědomými a nezávislými lidmi.

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

CÍLE

Českomoravská jednota neslyšících vznikla v Brně v roce 1998

Svou činností se snažíme odstranit komunikačních bariéry

sdružením jednotlivých regionálních občanských sdružení.

ve světe sluchově postižených. Cíle Českomoravské jednoty

Záměrem vytvoření sjednocující organizace bylo zastřešit činnost

neslyšících jsou zejména:

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

Pomáhat sluchově postiženým naučit se „slyšet“ jiným

spolupráci.

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

CO DĚLÁME
Nejvýznamnějšími projekty Českomoravské jednoty neslyšících jsou:

Provozování poradenských a sociálních služeb v rámci
denního stacionáře
Vytvoření série kurzů znakové řeči na CD
Iniciace

a

podpora

telefonní

operátorské

služby

pro neslyšící
Zvyšování práceschopnosti sluchově postižených a asistence
při vyhledávání pracovních příležitostí
Vytváření pozitivního sociálního a legislativního prostředí
pro sluchově postižené

ROLE VEŘEJNOSTI
Komunikační bariéry mezi světem slyšících a neslyšících lze
odstraňovat jen pozvolna. Hraje zde roli strach, neochota
a předsudky, a to na obou stranách. Věříme, že se nám tyto dva
Mladí neslyšící lektoři

specifické světy podaří přiblížit. Bez všímavosti a pomoci veřejnosti
však můžeme naše poslání plnit jen těžko.
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
ČESKOMORAVSKÉ
JEDNOTY NESLYŠÍCÍCH

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH

UNIE
NESLYŠÍCÍCH
BRNO

SPOLEK
NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV

OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH
OLOMOUC

PLZEŇSKÁ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH

JIHLAVSKÁ
UNIE
NESLYŠÍCÍCH

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

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

Hospodaření Českomoravské jednoty neslyšících kontroluje
revizní komise.

zvolení zástupci.

ČLENOVÉ VÝBORU
ČESKOMORAVSKÉ
JEDNOTY NESLYŠÍCÍCH

ČLENOVÉ REVIZNÍ
KOMISE
Ludmila Hvězdová
Miroslav Zaoral
Pavel Říha
Františka Nováková

Svatopluk Žamboch

předseda

Pavel Kalus

1. místopředseda

Petr Kučera

Jaroslava Říhová

2. místopředseda

Pavel Pastrnek

Otto Panský

3. místopředseda

František Šlajs

Jana Kadlčková

4. místopředseda

Jiří Chalupa

Mgr. Ota Panský
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ČLENOVÉ ORGÁNŮ
JEDNOTLIVÝCH
ORGANIZACÍ

Svatopluk Žamboch
Lenka Juřicová

předseda
místopředsedkyně

ČLENOVÉ VÝBORU UNIE
NESLYŠÍCÍCH BRNO

Štefan Galdun

člen výboru

Ivan Poláček

člen výboru

ČLENOVÉ VÝBORU
OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

Mgr. Ota Panský

Ludmila Hvězdová

předseda

Vladimír Kozák

místopředseda

Lenka Látalová

členka výboru

Petr Kučera

člen výboru

Stanislav Zápalka

člen výboru

Jaroslava Říhová

předsedkyně

Radka Blasczyková

místopředsedkyně

Martina Zahálková

členka výboru

ČLENOVÉ VÝBORU
PLZEŇSKÉ UNIE
NESLYŠÍCÍCH

Věra Chalupová

ČLENOVÉ VÝBORU
JIHLAVSKÉ UNIE
NESLYŠÍCÍCH

Otto Panský

Jan Trš

člen výboru
člen výboru

Kateřina Králová

členka výboru

Radka Novotná

členka výboru

Ivan Slučiak

člen výboru

předseda

Jana Modrová

členka výboru

Františka Nováková

členka výboru

Bohumír Ficenc

člen výboru

Dušan Béreš

člen výboru

Jana Kadlčková
Marie Nováková
Ludmila Misařová

VÝBOR SPOLKU
NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV

členka výboru

předsedkyně
místopředsedkyně
členka výboru

Pavla Buchtová

člen výboru

František Kadlček

člen výboru

Hilda Buzková

člen výboru
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KOMU JSOU NAŠE
SLUŽBY URČENY…

DENNÍ STACIONÁŘ

Neslyším. No a co!

Naše projekty:

Služby lidem se sluchovým postižením

Pomůžeme, poradíme…

Lidem se sluchovým postižením poskytujeme specifické služby,

KOMUNIKACE

které pomáhají a mnohdy přímo podmiňují jejich integraci do
běžné společnosti a samostatný a nezávislý život:

Kurzy znakové řeči pro začátečníky a pokročilé

Komunikace a zlepšování sociální interaktivity

Tyto kurzy probíhají každoročně ve všech našich organizacích,

Poradenství o možnostech vzdělání a zaměstnání

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

Poradenství pro využívání kompenzačních pomůcek a nových

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

technologií

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

SLYŠÍ VAŠE DÍTĚ?

Tlumočnické a sociální služby

Služby rodinám s neslyšícími členy

V každé z našich organizaci je zajištěno tlumočení do znakové
řeči. Členům organizací je tlumočení poskytováno zdarma.

V rodinách s neslyšícími dětmi nebo rodiči vznikají specifické

V Olomouci jsou tyto služby díky dotaci Krajského úřadu

problémy, které tyto rodiny bez pomoci nejsou samy schopny

Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce poskytovány

úspěšně řešit. Tyto problémy jsou spojené s komunikací,

zdarma všem osobám se sluchovým postižením, a to bez ohledu

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

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

domácnosti neslyšících rodičů a slyšících dětí. Pomáháme rodinám

poradenství každý pracovní den. Řešení problémů je založeno

sluchově postižených naučit se spolu komunikovat a navzájem se

na individuálním přístupu ke klientům, sociální pracovníci znají

podporovat.

minimálně základy znakové řeči.

Osobní asistence tlumočení do znakové řeči a artikulační tlumočení

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

Služby pro širokou veřejnost

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

se

přiblížit

široké

veřejnosti

svět

sluchově

životě.

postižených. Zájem veřejnosti o studium znakové řeči neustále
roste. V roce 2005 pravidelně navštěvovalo výuku a kurzy znakové
řeči vedené všemi sdruženými organizacemi více než 360 lidí,
zejména z řad zdravotních sester, policistů, záchranářů
a sociálních pracovníků.

KOMPENZAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ POMŮCKY
Přehled o prodeji pomůcek pro osoby se sluchovým postižením
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Zájemce informujeme o možnostech využití kompenzačních

Přednášky a semináře na různá témata

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

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

Půjčování pomůcek pro odzkoušení

Pokud si osoby se sluchovým postižením nejsou jisti, zda jim

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

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

Vyhledávání pracovních míst pro neslyšící

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

podporují pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním.

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

Pracovněprávní poradenství

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

PORADENSTVÍ
Sociální služby a sociálně-právní poradenství pro neslyšící
Poradenství a asistence neslyšícím při hledání zaměstnání

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

VOLNÝ ČAS

Zvyšování právního povědomí a uplatňování práv neslyšících
Kulturní a sportovní aktivity

VZDĚLÁVÁNÍ

Den otevřených dveří
Ples neslyšících

Vzdělávací program pro sluchově postižené, kurzy práce s počítačem

Příměstský tábor pro neslyšící děti
Karneval pro neslyšící děti i dospělé

Kurzy pro úplné začátečníky jsou zaměřeny na překonání prvot-

Poznávací zájezdy po hradech a zámcích

ní psychické bariéry při práci s počítačem: Kurzy pro pokročilejší

Oslavy mezinárodního dne neslyšících

jsou orientovány na rozšiřování možností použití počítače. Absol-

Divadelní představení

venti těchto kurzů mají lepší možnosti získat uplatnění na trhu
práce.
Pobytové akce
Školení pracovníků sociálních referátů v regionu
rekondiční pobyty
Zájemce seznamujeme s možnostmi a zásadami komunikace

dětské tábory

s osobami se sluchovým postižením.
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KURZY ZNAKOVÉ
ŘEČI NA CD

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

Zábavná forma jak zvládnout základy znakové řeči

3.díl

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

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

znaků, které vyjadřují jednotlivá slova. V některých případech je

dovolená,

možné jedním znakem vyjádřit i více slov najednou. Znakový

a spojky, atd.

počasí,

kalendář,

slovesa

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

4.díl

které pořádáme, nebo z literatury. Nyní mají zájemci jedinečnou

V roce 2004 byla započata práce na 4.díle, který navazuje na

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

řadu předchozích tří CD-ROMů. Vypracovali jsme jednotlivé lekce

sebou určitá rizika. V literatuře jsou totiž k dispozici jenom

a témata se znakovou zásobou, dialogy pro krátké filmy. CD Kurz

fotografie nebo kreslené obrázky. Zachycena je pouze část znaku,

české znakové řeči 4.díl - bude obsahovat lekce se znakovou

zbytek je dotvořen šipkami, která značí pohyb. Při tomto způsobu

zásobou na témata jako jsou zaměstnání, profese, služby, škola,

učení se bohužel nedaří vyhnout se milnému pochopení daného

předměty, inventář, na úřadě, politika, slovesa atd. Stejně jako

znaku. Vždy je lepší vidět znak celý, tak jak vypadá. Videokazety

předchozí CD bude obsahovat testovací část.

nejsou pro tento účel nejvhodnější. Je to především proto, že
záznam rychle ztrácí kvalitu a také kvůli pracnému přetáčení. My

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

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

v testovací části, kterou obsahuje každé CD. Počítač provede výběr

nových možností. Jednotlivé znaky jsou zde předváděny jako

a uživatel k němu přiřazuje správný význam. Další možností

videosekvence.

ověření znalostí jsou dialogy. Ty jsou zpracovány formou krátkých

Díky pomoci sponzorů se nám v minulých letech podařilo

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

vydat již tři CD-ROMy z plánovaných pěti. Všechny CD-ROMy jsou

tohoto výukového materiálu byla zvolena zábavná forma

členěny do jednotlivých lekcí, které obsahují znakovou zásobu na

a popuštěna uzda fantazie. Jsou použity různé převleky, filmové

různá témata:

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

1.díl

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

a téměř celé divadlo Sklep, Přemek Podlaha, Ján Zákopčaník

pozdravy, otázky, barvy, čas, dny měsíce,

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

zdraví, číslovky, atd.

Pro hrané scénky poskytlo pomoc divadlo Neslyším.

Všechny CR-ROMy jsou doplněny informacemi jak komunikovat
s neslyšícím, definicemi základních pojmů, zákonem o znakové
řeči atd. Všechny jsou dostupné v češtině a angličtině.
2.díl
rodina, domov, vybavení, nábytek, vzhled,
oblečení, zvířata, ovoce, zelenina, jídlo
a pití, emoce, vyjádření záporu atd.
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TELEFONNÍ
OPERÁTORSKÁ SLUŽBA
PRO NESLYŠÍCÍ
I neslyšící mohou telefonovat…

Českomoravská jednota neslyšících je iniciátorem a patronem
telefonní

operátorské

služby

pro

neslyšící

provozovanou

ve spolupráci a za přispění Českého Telecomu, a.s.. Pomocí
operátorského

pracoviště

mohou

s

okolím

obousměrně

komunikovat neslyšící vybavení takzvanými psacími telefony. Operátorka převádí psaný projev do mluvené řeči a naopak. Mezi sebou tak
mohou hovořit jak dva lidé s poruchou, tak i neslyšící
s kterýmkoli jiným člověkem dosažitelným po telefonu. Služba
funguje nepřetržitě 24 hodin denně a umožňuje neslyšícím
doopravdy telefonicky komunikovat.
Telefonní služba pro neslyšící je provozována na třech číslech
„Zelené linky“. Pro slyšící platí číslo 800 142 142, pro neslyšící
s psacím telefonem je to 800 143 143. Pro fax, který může být použit
pro rozsáhlejší sdělení, je to 800 147 147. Volající neplatí za spojení
s operátorkou, hovor je zpoplatňován Českým Telecomem
od okamžiku navázání kontaktu s volanou stranou.
Českomoravská

jednota

neslyšících

školí

pracovníky

operátorského telefonního centra Českého Telecomu a poskytuje
telekomunikační poradenství pro sluchově postižené.
O stále zvyšující se oblíbenosti této služby svědčí i to, že v době
mobilních telefonů a možnosti posílat SMS uskuteční přibližně

Vizuální komunikace

2 300 hovorů za měsíc.
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V roce 2005 ČMJN koordinovala nebo spolupracovala

MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY

na čtyřech evropských projektech pro neslyšící
z fondu Leonardo da Vinci.

EUROSIGNS

DEAFVOC

– evropské znakové jazyky pro profesionály / www.eurosigns.net

– Znakové jazyky a evropské psané jazyky v praktickém profesním
vzdělávání neslyšících / www.deafvoc.fi

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

Hlavním cílem tohoto finského projektu, který začal v roce

skými zeměmi byly Bulharsko, Francie, Itálie, Řecko, Slovensko

2003, je vyvinout metody učení znakového a psaného jazyka ve

a Španělsko.

vzdělávání neslyšících s využitím informačních a komunikačních

Cílem projektu bylo zlepšit jazykové schopnosti neslyšících,
ale také profesionálů, kteří s neslyšícími pracují, a to prostřed-

technologií. Zároveň se touto cestou snažíme podporovat rovnocenné vzdělávací příležitosti pro neslyšící.

nictvím dostupných multimediálních vzdělávacích materiálů.
Zároveň bylo jeho snahou zlepšení možnosti zaměstnávání, zvýšení

Výstupy projektu v roce 2005:

mobility neslyšících pracovníků a podpora mezinárodní a mezikul-

Vytvoření standardního modelu učebních osnov pro dva

turní výměny mezi neslyšícími.

předměty – ”Znakový jazyk jako mateřský jazyk” a ”Psaný
jazyk jako druhý jazyk pro neslyšící”.

Výstup projektu:
Vytvoření

Vytvoření Demoverze multimediálních učebních materiálů,

multimediálního

kurzu

znakového

jazyka

která je umístěna na webové stránce projektu.

na dvoj-DVD, ve třech úrovních pokročilosti a v sedmi

Na podzim 2005 bylo ve vybraných školách partnerských zemí

jazykových

českém,

zahájeno pilotní vyučování podle nově vytvořených osnov,

francouzském, italském, řeckém, slovenském a španělském

během něhož měli učitelé i žáci možnost ohodnotit pilotní

znakovém jazyce.

předmět a osnovy. Na základě jejich zpětné vazby budou

variantách,

tedy

v

bulharském,

osnovy upraveny do finální podoby. V České Republice se na

EUROSIGNS 2

pilotním ověřování osnov podílela Speciální základní škola
pro

sluchově

postižené

na

Novoměstské

ulici

v

Brně.

– evropské znakové jazyky pro profesionály / www.eurosigns2.net
Jedná se o navazující projekt na EUROSIGNS, jehož koordinátorem je opět naše organizace a tentokrát na něm spolupracují
partnerské organizace z Finska, Irska, Rakouska a Velké Británie.

VOGS
– Model standardu profesního poradenství pro neslyšící v Evropě
/ www.vogs.at

Projekt byl zahájen v říjnu 2005 a v současnosti stále pokračuje.
V rámci tohoto rakouského projektu byl vyvinut inovativní
Výstup projektu:

model poradenství ve vzdělávání a volbě povolání pro neslyšící,

Opět bude vytvořen multimediální jazykový kurz, tentokrát

který zohledňuje kvalifikaci, schopnosti i potřeby neslyšících

finského, irského, rakouského a britského znakového jazyka

(včetně jejich jazyka a kultury).

s doprovodnými texty v národních psaných jazycích všech
partnerů. Oproti předchozímu projektu bude DVD navíc

Projekt byl ukončen v prosinci 2005 a jeho součástí byly:

obsahovat psaného „Průvodce pro zahraniční neslyšící“,

Diagnostické testy způsobilosti přizpůsobené neslyšícím

s údaji o možnostech studia, práce či cestování v partnerských

(test osobnosti a kognitivní test)

zemích projektu.

Inovativní poradenský model pro cílovou skupinu
– VOGS tandem (spolupráce slyšícího a neslyšícího poradce)
Na jaře 2005 proběhlo v Brně pilotní zaškolení šesti neslyšících
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DALŠÍ PROJEKTY
V ROCE 2005

a šesti slyšících poradců podle nové metody VOGS. Na základě

sluchově postiženého jedince, podpůrné aktivity, zvyšující

zpětné vazby z tohoto školení a z pilotních poradenských sezení,

možnost uplatnění neslyšících na trhu práce a zkvalitnění jejich

byla metoda upravena do finální podoby.

komunikace v běžném životě, kurzy základů správné komunikace

Výstupy projektu v psané podobě i znakovém jazyce budou

se sluchově postiženými pro pracovníky veřejné správy, zdravot-

k dispozici na CD-ROMu.

nických zařízení a výchovných poradců běžných středních škol.

VÍCEÚČELOVÉ STŘEDISKO
PRO MULTIMEDIÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ
POSTIŽENÝCH

VÝSTAVA K PŘÍLEŽITOSTI
55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ORGANIZACE
Oblastní unie neslyšících Olomouc v roce 2005 oslavila
55.výročí založení organizace. Při této příležitosti se uskutečnila

Díky tomuto projektu, který má za cíl zlepšení životních

výstava neslyšícího malíře p. Antonína Kovaříka v Galerii Patro

podmínek sluchově postižených i jejich zapojení na trhu práce,

v Olomouci a výstava fotografií o činnosti neslyšících. Vedle

byly otevřeny dvě vybavené učebny a od září 2005 tyto prostory

samotného autora výstava návštěvníkům představila také svět

slouží pro počítačové kurzy pro neslyšící, kurzy znakové řeči pro

neslyšících lidí a upozornila na jejich problémy.

veřejnost, pravidelná setkání, vzdělávací a zábavní programy
pro neslyšící a další. Informace na www.neslysici.net.

EQUAL

BEZBARIÉROVÁ
OLOMOUC

– Celoživotní vzdělávání neslyšících / http://proplnyzivot.osu.cz
V rámci toho projektu se rozmísťují zařízení na zlepšení/
Tento projekt si klade za cíl vyvinout a pilotně odzkoušet

zesílení přenosu zvuku pro nedoslýchavé (tzv. indukční smyčky).

modul celoživotního vzdělávání sluchově postižených osob. Nejde

V roce 2005 byla v Olomouci tato zařízení instalována

v něm pouze o zaměření na zvyšování odborných znalostí

v kině Metropol a v odbavovacích prostorách hlavního nádraží

sluchově postižených, ale respektuje jejich potřeby v celé šíři jejich

(v pokladně, směnárně a informačním středisku). Podobné

osobnosti, tzn. mimo jiné v oblasti komunikace, psychiky, sociálně

zařízení pro zlepšení přenosu stereofonního zvuku bylo

právní i v oblasti motivace a relaxace. Projekt probíhá

instalováno také v Moravské filharmonii.

od července 2005 do července 2008 a spolupracuje na něm
10 partnerů z ČR spolu s partnery z Německa a Rakouska.

POTICHU A SPOLU

Na projektu se podílí též Unie neslyšících Brno, jejíž hlavním
úkolem je vytvoření Odborného česko-německého slovníku

Plzeňská unie neslyšících v roce 2005 získala podporu

znakového jazyka pro oblast zdravotnictví, ale podílí se na něm

na projekt „Potichu a spolu“, díky němuž se mají setkávat

i prostřednictvím dalších aktivit jako například: pravidelné

neslyšící z celé republiky. V roce 2005 uspořádala první

workshopy pro neslyšící o novinkách z oblasti informatiky

z plánovaných akcí – prezentaci města Plzně a setkání neslyšících

a komunikační techniky, semináře zaměřené na osobnost

z Plzně a Brna.
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ROZVAHA
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PASIVA
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VÝSLEDOVKA
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UNIE
NESLYŠÍCÍCH BRNO

Výnosy za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Dotace MPSV – stacionář

210.000,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy, pobyty

32.280,-

Dotace MK – kulturní aktivity

20.500,-

Dotace MMB – sociální odbor – stacionář

150.000,-

Dotace MMB – odbor školství a mládeže – akce pro děti

26.000,-

Dotace MMB – odbor kultury – kulturní večer

10.000,154.170,-

Dotace Jihomoravský kraj – víceúčelová poradna
Dotace MČ – Královo Pole – stacionář

15.000,-

Dotace OP RLZ – Integrační modul terciálního vzdělávání

15.795,-

Dotace SROP 3.1 – Vytvoření víceúčelového střediska

460.000,-

Dotace EQUAL – Pro plný život

13.934,-

Sponzorské dary

69.560,-

Vratka dotace

-10.500,-

Členské příspěvky

16.680,-

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje CD

782.298,127.934,23

Tržby z prodeje zboží

3.610,-

Tržby z prodeje majetku

1.000,-

Úroky

356,78
101,-

Ostatní
Celkem

2.098.719,01

Náklady za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Mzdové náklady

573.875,-

Zákonné sociální náklady

169.415,-

Spotřeba materiálu

42.028,25

Spotřeba energie

24.902,-

Opravy a udržování

1.307,50

Cestovné

25.934,-

Reprezentace
Služby
Ostatní daně a poplatky

337,749.465,05
300,-

Ostatní náklady

20.326,58

Odpisy IM

285.924,-

Změna stavu výrobků
Celkem
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Výnosy za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH
OLOMOUC

Dotace MZ – přednášky, kurzy, pobyty

90.020,-

Dotace MK – kulturní aktivity

10.000,-

Dotace Olomoucký kraj – provoz

598.772,-

Dotace Statutární město Olomouc – kultura

15.000,-

Dotace Statutární město Olomouc – volný čas dětí a mládeže

10.000,-

Dotace Statutární město Olomouc – měsíčník Info a výr.zpráva

10.000,-

Dotace Statutární město Olomouc – BBO-Moravská filharmonie Olomouc

55.500,-

Dotace Statutární město Olomouc – BBO-České dráhy Olomouc

48.800,-

Dotace Statutární město Olomouc – provoz stacionáře
Členské příspěvky

400.000,9.610,-

Účastnické příspěvky

104.455,-

Sponzorské dary

141.842,-

Tržby z prodeje služeb

157.421,-

Tržby z prodeje zboží
Úroky

8.026,97,90

Ostatní

119.703,04

Celkem

1.779.246,94

(Vysvětlivky: BBO = Bezbariérová Olomouc – instalace indukčních smyček)

Náklady za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Mzdové náklady

721.636,-

Zákonné sociální náklady

253.634,-

Ostatní soc. pojištění

7.350,-

Ostatní daně

1.375,-

Spotřeba materiálu

169.347,30

Spotřeba energie

121.867,85

Prodané zboží
Cestovné
Opravy a udržování
Ostatní služby

100,5.600,14.248,537.898,70

Dary

172.795,-

Ostatní náklady

12.299,20

Poskytnuté příspěvky
Celkem

200,2.018.351,05
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PLZEŇSKÁ
UNIE NESLYŠÍCÍCH

Výnosy za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Dotace MPSV – stacionář

198.600,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy

17.120,-

Dotace MK – kulturní aktivity

24.500,-

Město Plzeň – obl. prezentace města

51.000,-

Nad. fond pro sociální aktivity ob. m. Plzně

45.000,-

Nad. fond pro kulturní aktivity ob. m. Plzně

11.000,-

Město Plzeň – zdravotní sociální odbor

30.000,-

Grant m. Plzně – kultura handicap. menšiny

40.000,-

ÚMO Plzeň 3 – zab. provozu stacionáře, akce

25.000,-

Členské příspěvky

8.220,-

Dobrovolné příspěvky

63.976,-

Sponzorské dary

7.000,-

Úroky
Celkem

446,521.862,-

Náklady za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné

209.081,71.009,128.232,6.856,-

Služby

73.073,-

Nájem

32.532,-

Celkem

22
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Výnosy za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Dotace MPSV – stacionář

JIHLAVSKÁ
UNIE NESLYŠÍCÍCH
110.000,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy

17.820,-

Dotace MK – kulturní aktivity

6.700,-

Magistrát města Jihlavy – stacionář
Kurzy znakové řeči
Sponzorské dary

110.000,6.000,900,-

Členské příspěvky

3.100,-

Tržby z prodeje služeb

3.345,-

Ostatní

3.502,-

Úroky

282,58

Celkem

261.649,58

Náklady za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady

160.442,55.192,-

Spotřeba materiálu

42.359,66

Spotřeba energie

59.853,50

Opravy a udržování

2.551,-

Cestovné

4.037,-

Služby

49.201,10

Ostatní náklady

4.926,50

Poskytnuté členské příspěvky

10.700,-

Celkem

389.262,76
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SPOLEK
NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV

Výnosy za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Dotace MPSV – stacionář

65.000,-

Dotace MZ – přednášky, kurzy

12.760,-

Dotace MK – kulturní aktivity

3.300,-

Město Břeclav – sportovní akce

4.000,-

Město Břeclav – kulturní aktivity

3.500,-

Město Břeclav – provoz stacionáře

20.820,-

Přeplatek nájmu z minulých let

5.155,-

Sponzorské dary

13.204,-

Členské příspěvky

3.790,-

Tržby z prodeje služeb

17.150,-

Tržby za prodané zboží

25.260,-

Úroky
Celkem

42,38
173.981,38

Náklady za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Mzdové náklady

47.245,-

Spotřeba materiálu

27.043,-

Spotřeba energie

-2.895,-

Opravy a udržování

367,-

Cestovné

450,-

Služby

33.804,-

Náklady na reprezentaci

17.722,-

Ostatní náklady

1.749,50

Odpisy IM

21.999,-

Placené členské příspěvky
Celkem
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DĚKUJEME

Snažíme se odstranit komunikační bariéry mezi světem

Statutární město Olomouc

slyšících a neslyšících. Bez všímavosti a pomoci veřejnosti však naše

Krajský úřad Olomouckého kraje

poslání můžeme plnit jen těžko. Proto jsme rádi, že jsme v roce

OPOK

2005 získali podporu finančního i nefinančního charakteru

Městský úřad v Plzni

od jednotlivců i firem. Za ochotou přispět finančním příspěvkem,

Krajský úřad Plzeňského kraje

hmotným darem nebo nabídnutím spolupráce při organizaci akcí,

Magistrát města Jihlavy

tak objevujeme částečně i splnění našeho poslání – motivovat

Městský úřad v Břeclavi

veřejnost zajímat se o své neslyšící bližní a snažit se pochopit jejich
svět.

Za nefinanční dary děkujeme firmám:

Za spolupráci děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli,

Stanislav Holinka

zejména pak firmám:

Apetit Olomouc
Baumax ČR, s.r.o.

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

Lahůdky Cejnková

InfoTel s.r.o.

Pivovar a sodovkárna, s.r.o.

Pavel Dočekal

Cukrárna u Brány

Český Telecom

Tesco Stores ČR Jihlava

Kompone, s.r.o.
Brno Inn
Hewlett Packard, s.r.o.
Ahold
Vema
Siemens, s.r.o.
Provident Financial – Praha
MUDr. Travěncová
Mjr. Ing. Novotný Oldřich
Konvičková Zdenka
Pavelka Jan
Gološ Faruk
Doležel Jiří
Mgr. Panská Svatava

Orgánům státní správy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo kultury ČR
Magistrát města Brna
Krajský úřad Jihomoravský kraj
Městská část Brno-Královo Pole

Výstava neslyšícího malíře p. A. Kovaříka
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KONTAKT

ČESKOMORAVSKÁ
JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH
A UNIE NESLYŠÍCÍCH
BRNO
OBLASTNÍ UNIE
NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC

Palackého tř. 120, Brno 612 00
Tel./fax: 541245321
Psací tel.: 541238685
www.cmjn.cz , www.neslysici.net, www.kurzznakovereci.cz
E-mail: cmjn@cmjn.cz, unb@cmjn.cz
Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová, Ing. Šárka Kocichová

Jungmannova 25, Olomouc 772 00
Tel.: 585225597, Fax: 585207528-9
Mob.: 774585225, 777959722, 777854328 SMS
www.cmjn.cz/oun
E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@quick.cz,
oun.ol@centrum.cz
Kontaktní osoba: Bc. Petr Bergmann, Bc. Daria Zajacová

PLZEŇSKÁ UNIE
NESLYŠÍCÍCH

Tomanova 3, Plzeň 320 00
Tel./fax: 377421124
www.cmjn.cz/pun
E-mail: pun@cmjn.cz, pun@quick.cz
Kontaktní osoba: Radmila Kollarčíková

JIHLAVSKÁ UNIE
NESLYŠÍCÍCH

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

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
BŘECLAV

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

26

Project1.qxd

30.6.2006

11:10

Page 4

Project1.qxd

30.6.2006

11:10

Page 1

