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ÚVOD
V roce 2005 byla činnost České unie neslyšících rozvíjena poskytnutými
dotacemi na projekty od MPSV ČR, MZ ČR, MK ČR, Kraje, Magistrátů, Městských
částí, příspěvků a poskytnutých darů.
V průběhu realizace projektů jsme vycházeli z letitých zkušeností a z ověřeného
stavu, že zdravotně postižení hluchotou - neslyšící občané zahrnují u nás z
demografického hlediska veškeré věkové kategorie - předškolní, školní, rodiče
neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící v produktivním
věku a v seniorském věku.
Toto období bylo pro nás klíčové, neboť jsme se v průběhu I. pololetí 2005
podíleli ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených na tvorbě připravované
verze věcného záměru Zákona o sociálních službách.
Prioritou České unie neslyšících nadále zůstává udržitelnost a rozvoj organizace
za finanční podpory ministerstev, krajů a obcí a za podpory veřejného mínění.
Ke zlepšení informovanosti a osvěty o organizaci na veřejnosti dochází
pozvolna průběžně v souvislosti s obnovou webových stránek www.cun.cz a technické
vybavenosti oblastních center denních služeb a ústředí.
Česká unie neslyšících usilovala a nadále usiluje o poskytnutí kompletní péče v
řešení sociálních, zdravotně osvětových problémů, ale i v rozvíjení vzdělávacích a
kulturních potřeb a zájmů neslyšících.
Česká unie neslyšících v realizaci jednotlivých projektů dodržela povinnost, aby
prostředky z dotací byly použity výhradně k účelovému financování projektů a
činnosti stanovených příslušnými smlouvami. Prostředky z dotací nebyly poskytnuty
jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám, pokud nešlo o úhrady spojené s
realizací projektů.
Vyjadřujeme poděkování uvedeným rezortům za poskytnutí dotace a dárcům za
podporu aktivit pro ZP neslyšící spoluobčany. Velice si jich vážíme a věříme
v podporu těchto aktivit i v roce 2006.

Dne 13. 5. 2006

Ing. Mgr. Jiří Dachovský
prezident České unie neslyšících
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HLAVNÍ ČINNOST
V rámci hlavní činnosti jsme realizovali projekty „Celorepubliková síť
sociálních a tlumočnických služeb pro neslyšící občany“, „Provoz stacionáře
a poradenského centra pro neslyšící občany všech věkových kategorií“
a „Koordinace sociálně právních a tlumočnických služeb pro zdravotně postižené
hluchotou – neslyšící občany v centru denních služeb a klientského centra
neslyšících pro styk s veřejností“, „Organizačně administrativní servis v rámci
svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených“, „Centrum
sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany“.
V průběhu realizace projektů jsme vycházeli ze stavu, že zdravotně postižení
hluchotou - neslyšící občané zahrnují u nás z demografického hlediska veškeré věkové
kategorie - předškolní, školní, rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti
neslyšících rodičů, neslyšící v produktivním a v seniorském věku. Ukázalo se, že
zejména starší lidé postižení hluchotou žijí často zcela osamoceni a jejich kontakty ve
slyšícím prostředí jsou sporadické. Hluchota představuje komunikační a sluchovou
bariéru, která je neviditelná a neregistrovatelná, s velmi negativním dopadem. Lidé
postižení hluchotou trpí velmi silnými pocity osamělosti, nejsou schopni přijímat
běžné každodenní informace, bez pomoci i těžko komunikují. Proto Česká unie
neslyšících usiluje u ZP hluchotou – neslyšících občanů k tomuto řešení poskytovat
komplexní sociální péči s uplatňováním diferencovaného přístupu.
V roce 2005 završila naše organizace 15. výročí své činnosti. Hluchotou
postiženým spoluobčanům poskytuje sociální a tlumočnické služby v síti 6 spádových
oblastních organizací - v Praze, Liberci, Zlíně, Brně, Ostravě, Kroměříži. I v roce 2005
bylo v rámci poskytovaných služeb provedeno více jak 12 400 kontaktů se sluchově
postiženými klienty. Služby zajišťovalo 22 pracovníků s různou délkou pracovního
úvazku. Celkem se jednalo o 10,15 přepočtený počet pracovníků.
Služby byly poskytnuty 633 uživatelům, z nichž dle věkové struktury je 77
uživatelů ve věku 18 – 26 let, 317 uživatelů 26 – 55 let a 239 uživatelů nad 55 let.
Uživatelé využili služby komplexně a diferencování uživatelů pro konkrétní typ
základních služeb chceme ošetřit metodikou a směrnicí vydanou poskytovatelem.
Sociálně-právní služby byly zaměřené na poskytování kvalifikovaného
sociálně-právního poradenství, které považujeme za jednu ze zásadních oblastí
činnosti České unie neslyšících. Střediska sociálních služeb a péče (centra denních
služeb pro neslyšící) poskytují materiální a prostorové zázemí a různé aktivity pro
poskytování těchto služeb hluchotou postižených - neslyšících spoluobčanů.
V sociálně-právních službách se prolínají úkony sociálních poradenství,
kontakty a pomoc při vyřizování aktuálních každodenních problémů neslyšících,
konzultace se sociálními pracovníky, právní poradenství i informační služby
(písemné, znakovým jazykem, faxem i telefonicky), které si vzhledem ke svému
zdravotnímu postižení sami nejsou schopní řešit a zjišťovat (řešení problémů
sociálních dávek, nezaměstnanosti, zdravotní problémy i problémy spojené s funkcí
rodiny, výchovy dětí a další).
Tlumočnické služby byly poskytovány při řešení a vyřizování různých
problémů neslyšících klientů. Tlumočnické služby se uplatňovaly také ve vzdělávacích
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činnostech při organizování provádění přednášek, porad a řízených besed (Zákoník
práce - pracovně právní vztahy, právní poradna, informační kampaň k přípravě Zákona
o sociálních službách...).
Přednášky a besedy byly prováděny zpravidla 1-2 x měsíčně s účastí 80-90 %
členů.
Organizaci a zkvalitňování sociálně-právních služeb byla věnována orgány
České unie neslyšících průběžná pozornost. V průběhu roku 2005 byla na zasedáních
Rady ČUN projednána (4x) situace v zabezpečení a v poskytování sociálně-právních
a tlumočnických služeb. Přínosem a k posílení profesního přístupu k organizaci práce
byly i provedená školení. Náklady spojené se zvyšováním odborné kvalifikace a
efektivity práce sociálních pracovníků a tlumočníků znakového jazyka byly hrazeny z
vlastních finančních prostředků.
Dotace pro Českou unii neslyšících z hlediska zajištění činnosti sítě oblastních
center denních služeb projednala a schválila Rada ČUN. Potvrzujeme, že prostředky z
dotace nebyly použity k úhradě výdajů na stravu, pohoštění, dary a na úhradu nákladů
spojených se zahraničními cestami.
Projekty hodnotíme jako úspěšné. Česká unie neslyšících zabezpečuje služby
pro ZP - neslyšící občany již více než 15 let. Jejím pojetím byly poskytnuté služby
a péče o hluchotou postižené spoluobčany, které by jiné státní instituce jen stěží
zajistily. Kvalita projektu je v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje
potřeby neslyšících klientů a poskytuje jim sociální a tlumočnické služby
i společenské zázemí center denních služeb. Součástí hodnocení kvality jsou i
požadavky efektivnosti jejich promítnutí v účinnějším i početnějším řešení sociálněprávních, pracovních i osobních problémů neslyšících spoluobčanů. Z hlediska míry
naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 75 % splnění.
Kvantifikační kritéria poskytovaných služeb jsou v denních stacionářích vedena
na formuláři „Výčetka ...“, v Knize poskytnutých služeb a Statistice klientů
v kontaktu. V průběhu roku 2005 předložily oblastní organizace Zprávy o činnosti
svých center denních služeb se statistickými údaji poskytnutých služeb. Naplnění
kritérií úspěšnosti je závislá na úrovni odborné způsobilosti pracovníků České unie
neslyšících, ale i dobrovolných pracovníků a funkcionářů organizace.
Přehled kontaktů s uživateli dle typu poskytnuté služby:
Typ služby
tlumočnická
poradenská a konzultační
odborná právní a poradenství
informační
krizová pomoc a soc. intervence
kontaktní práce
centra denních služeb

Počet kontaktů s uživateli
2 019
2 991
537
1 940
2 078
202
12 401

Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
V roce 2005 plnilo oblastní centrum denních služeb sociální služby neslyšícím
podle jednotlivých žádostí. Pomoc byla poskytována v životních situacích, při hledání
zaměstnání, tlumočnické služby apod. Např. se podařilo doporučit zaměstnání
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neslyšící matce malého dítěte v Chráněné dílně – šití po zapracování do domu.
Poskytnutí poradenství v postupu pro získání průkazu ZTP a invalidního důchodu.
Centrum v této oblasti úzce spolupracuje s občanským sdružením AGAPO. Jedná se o
Agenturu podporovaného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, projekt je
dotován Jihomoravským krajem a PHARE. Dále organizace spolupracuje s Krajskou
radou zdravotně postižených.
Centrum i v roce 2005 přijala na praxi neslyšícího studenta ze školy pro
sluchově postižené v Hradci Králové.
Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Dům, ve kterém sídlí oblastní centrum, změnil majitele. Nový majitel má
komerční záměry a stále není jasné, zda oblastnímu centru vypoví smlouvu. I přes to
zde neslyšící nacházeli pomoc při vyřizování svých problémů, zdokonalovali se
v českém jazyce, něco nového se dozvídali z přednášek. Velké poděkování patří Městu
Kroměříž.
Oblastní centrum denních služeb Liberec
V roce 2005 byly prostory oblastního centra denních služeb z časového využití
omezené. Od r. 2006 má oblastní centrum již vlastní pronajaté prostory, které budou
zohledňovat přístup z větší časové možnosti pro poskytování sociálních služeb i
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
i organizování výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností neslyšících občanů
v Liberci.
V roce 2005 se podařilo navázat spolupráci s Krajským úřadem ohledně
možnosti financování oblastního centra.
Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Od 1. září 2005 byla otevřena půjčovna kompenzačních pomůcek pro neslyšící
a ostatní sluchově postižené občany. Zřízení půjčovny financovalo Statutární město
Ostrava. Odborný poradce tohoto projektu úzce spolupracoval s pracovníky magistrátu
města Ostravy – neslyšícím pomáhal v řešení požadované administrativy s vyplňování
požadované písemné dokumentace, s výběrem vhodných pomůcek, poskytoval
zapůjčení pomůcek, aby si jejich vhodnost a účelnost mohli neslyšící sami vyzkoušet
v reálném prostředí. Přínosným byl kontakt odborného poradce s distributory
kompenzačních pomůcek, což se hlavně projevilo v informacích o novinkách. Službou
poskytnutou sociální pracovnicí a odborného poradce si pak neslyšící dokázal vyřídit
všechny záležitosti spojené s koupí pomůcky.
Díky spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku-Místku bylo vytvořeno nové
pracovní místo pro ZP – sluchově postiženého pracovníka.
V rámci komunitního plánování byl vydán informační bulletin – Seznam
neziskových organizací a zařízení pro sluchově postižené v Ostravě.
Oblastní centrum denních služeb Praha
Činnost oblastního centra byla zajištěna v roce 2005 především dotací Hlavního
města Prahy. Důraz byl kladen na problematiku partnerských vztahů v komunitě
sluchově postižených, diskriminaci a pomoci postiženým v případě rozvodů a hájení
jejich práv ve spolupráci s právníkem. V odborných časopisech bylo publikováno na
toto téma několik článků (např. populární časopis „Psychologie Dnes 5/2005“).
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Neustále složitější případy a rostoucí požadavky klientů si vyžádalo od října přijetí
nového pracovníka v sociálních službách.
Klientům byl poskytován i právnický servis. Tuto službu ocenili klienti, kteří by
si sami nedokázali vyhledat právníka v případě nutné potřeby. Díky spolupráci
s tlumočníkem byla komunikace ve znakovém jazyce přirozená. Tento právní servis
v ucelené podobě stále poskytuje v České republice v převážné míře pro sluchově
postižené klienty jen oblastní organizace Praha. Dále byly klientům poskytovány
transliterační služby, překlad obsahu v českém jazyce do českého znakového jazyka a
naopak. Byl vysvětlován obsah spisů a sepisování úředních formalit. Pro důchodce
jsme ve spolupráci s pečovatelskou službou zajišťovali obědy každé pondělí, služba
byla poskytována prozatím pokusně.
Centrum přijalo na praxi dva studenty ze škol zabývající se sociální
problematikou.
Zavádění Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. si vyžádalo účast
našich pracovníků na přednáškách a přizpůsobení novým podmínkám, pojmům,
způsobům poskytování služeb uživatelům a dalších novinek.
Centrum bude usilovat v dalších letech o zvýšení počtu tlumočnických služeb a
zlepšení výběru tlumočníků zejména při zprostředkování kontaktu se společenských
prostředím.
Oblastní centrum denních služeb Zlín
Byla zahájena kompletní rekonstrukce budovy, ve které sídlí oblastní centrum
denních služeb. Činnost mohla být realizována díky dobré spolupráci a pomoci
Statutárního města Zlína.
Průběžně byl a zajišťována tlumočnická služba při řešení problémů
zaměstnanosti ZP – neslyšících. I přes personální změny se dařilo zajistit služby
zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i v pomoci při
uplatňování práv a zájmů i při obstarávání osobních záležitostí ZP – neslyšících.
Poradenské a koordinační centrum pro neslyšící - ústředí
Provádělo obsahové, organizační a finanční zajištění činnosti oblastních center
denních služeb pro neslyšící. Organizačně a administrativně řešilo záležitosti spojené
s personálním zajištěním činnosti. Tímto pojetím práce a úkolů ústředí byly vytvořené
podmínky pro bezprostřední přímou práci s klienty v jednotlivých oblastních centrech
denních služeb.
V rámci řízení provedlo čtvrtletně porady vedoucích pracovníků center denních
služeb. Nedílnou součástí řízení bylo i školení sociálních pracovníků, které se
uskutečnilo 16. listopadu 2005. Sociální pracovníci byli informováni o aktuálním stavu
projednávání návrhu Zákona o sociálních službách v PS PČR.
Ústředí zpracovalo vlastní návrh metodiky o poskytování sociálních služeb
neslyšícím. Průběžně zajišťovalo rozpočtové úkoly pro zajištění finančních prostředků
pro činnost oblastních center denních služeb a řešilo hospodářské a finanční problémy
v oblastních centrech.
V průběhu roku ústředí přijalo na odbornou praxi studenty z Vyšší odborné školy
sociálně právní v Praze 10, Středního odborného učiliště pro sluchově postižené
v Praze 5, Střední pedagogické školy při Speciálních školách pro sluchově postižené
v Hradci Králové.

7

Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
1.860.077,00
Zákonné pojištění
610.932,00
Energie
137.844,76
Nájemné
475.619,24
Telefonní poplatky, internet
135.254,70
Poštovné
15.172,50
Pojištění
9.593,00
Materiál, vybavení
337.632,10
Opravy a údržba
7.568,00
Cestovné
14.744,50
Ostatní služby
215.668,80
Školení, semináře
3.347,00
Reprezentace, propagace
8.643,00
Člen. přísp. (ASNEP, ČRHO, NRZP)
2.800,00
Poplatky TV, banka
31.005,00
Celkem
3.865.901,60

Výnosy
Min. práce a sociálních věcí ČR 1.672.600,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR
84.000,00
Hlavní město Praha
982.000,00
Moravskoslezský kraj
47.300,00
Statutární město Ostrava
450.000,00
Statutární město Zlín
30.000,00
Městská část Praha 1
80.000,00
Úřad práce Frýdek-Místek
20.044,00
Sponz. dary (příloha), drobní dárci
83.813,00
Členské příspěvky
75.420,00
Příjmy od klientů
43.153,50
Úroky banka
1.787,90

Celkem

3.570.118,40

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
V rámci vzdělávací činnost jsme realizovali projekty „Kurzy znakového
jazyka neslyšících“; „Edukační docházkové akce – kurzy znakového jazyka,
poradenství pro rodiče a pracovníky přicházející do styku s neslyšícími“.
Kurzy znakového jazyka (KZJ) pro rodiče neslyšících dětí mají výrazně
edukční charakter. Z hlediska zájmu účastníků mají vzestupný trend. Organizací
a výukou v kurzech ZJ vytváří Česká unie neslyšících prostor a podmínky pro účast
veřejnosti a tím i zlepšení komunikace s neslyšícími. Kurzy znakového jazyka
probíhají při oblastních centrech denních služeb České unie neslyšících Brno, Ostrava,
Zlín a ústředí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 20. ledna 2005 pod Čj.:
33 182/04-20/612 Rozhodnutí o akreditaci a pověřilo Českou unii neslyšících
k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost Základy znakového jazyka, Informace
ve znakovém jazyce, Komunikace ve znakovém jazyce, Znakový jazyk neslyšících, a
k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Realizací vzdělávacích aktivit vzrůstá počet spoluobčanů schopných běžně
komunikovat s neslyšícími. Zpětně se tato schopnost projevuje v kvalitnější péči
o neslyšící dítě v rodině a následně i ve zlepšení integračních podmínek neslyšících do
společnosti.
Příjmy od klientů jsou pro činnost organizace důležité z hlediska zajištění
spoluúčasti v realizaci těchto projektů a dalších úkolů České unie neslyšících.
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Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
I v roce 2005 probíhaly kurzy znakového jazyka v oblastním centru. V červnu
byly ukončeny závěrečnou zkouškou a byly předány Certifikáty. V září začal další běh
kurzů znakového jazyka v Brně v oblastním centru a Třebíči na Střední zdravotnické
škole.
Na výuku kurzů znakového jazyka poskytlo dotaci Statutární město Brno.
Dotace byla použita na nájemné prostor k výuce v Brně.
Celkem proběhlo 6 kurzů s 48 účastníky, vyučovali 2 lektoři znakového jazyka.
Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Kurzy znakového jazyka probíhají při oblastním centru v Ostravě a Valašském
Meziříčí. Ve Valašském Meziříčí kromě kurzů pro veřejnosti probíhali i kurzy pro
učitele a vychovatele přímo ve škole pros sluchově postižené děti.
Velký ohlas zaznamenalo tradiční víkendové setkání se studenty znakového
jazyka.
Celkem proběhlo 20 kurzů s 180 účastníky, vyučovali 4 lektoři.
Oblastní centrum denních služeb Zlín
I v roce 2005 proběhly v oblastním centru kurzy znakového jazyka. Celkem 4
kurzy s 26 účastníky, vyučovali 2 lektoři.
Poradenské a koordinační centrum pro neslyšící - ústředí
Ústředí České unie neslyšících pořádalo kurzy znakového jazyka v Praze.
Kurzy probíhaly dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. Celkem v roce 2005
bylo otevřeno 8 kurzů s 58 účastníky, vyučovalo 7 lektorů.
Spolupráce probíhala s Úřadem práce hl. m. Prahy, 1. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy, JABOK Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školou.
Uspořádalo jako každý rok víkendové školení lektorů znakového jazyka České
unie neslyšících.
Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Energie
Nájemné
Materiál
Cestovné
Telefonní poplatky, internet
Poštovné
Ostatní služby
Reprezentace, propagace
Pojištění kanceláří
Školení
Pojištění
Poplatky TV, akreditace
Celkem

366.385,00
114.469,00
122.083,32
9.961,00
11.478,70
4.955,50
25.231,00
777,00
86.323,00
10.240,50
3.300,00
24.000,00
7.020,00
2.550,00
788.774,02
9

Výnosy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Statutární město Brno
Příjmy od klientů
Kartičky, texty

290.750,00
8.000,00
556.000,00
6.897,00

Celkem

861.647,00

REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ ČINNOST
V rámci rekondiční a rehabilitační činnosti probíhali projekty „Pobytové akce
sluchově postižených“; „Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním
programem pro neslyšící“, „SummerCamp05“, „Tématické pobytové akce, sport,
kultura, rehabilitace“
Pro hluchotou postižené občany jsou pobytové akce účinným zdravotním
prostředkem, kde se při plnění zdravotního programu dosahuje dobrých výsledků,
zejména na psychice účastníků. Pobyty se zdravotním programem plní své poslání
zejména v posilování duševního i fyzického zdraví. Akce v rámci pobytu probíhají za
účasti tlumočníků znakové řeči. Účastí tlumočníka znakové řeči se daří minimalizovat
handicap hluchoty a úspěšně realizovat rekondiční pobyty se zdravotním programem.
Tyto pobyty jsou dotované přes ústředí od ministerstva zdravotnictví.
V roce 2005 se dotované pobytové akce od Ministerstva zdravotnictví
uskutečnily v kraji Libereckém, Olomouckém, Plzeňském, Zlínském a Vysočina.
Zúčastnilo se celkem 142 sluchově postižených spoluobčanů.
Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt ve Třech Studních na Vysočině. Pobytu se
zúčastnilo 20 sluchově postižených spoluobčanů.
Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt ve Velkých Karlovicích a víkendový pobyt
v Bečvě – Kněhyni. Celkem se zúčastnilo 14 sluchově postižených spoluobčanů každé
akce. Pobyty neslyšícím hodně dávají, dozvědí se hodně zajímavého ze zdravovědy,
při exkurzích si vylepší své vědomosti a poznatky.
Oblastní centrum denních služeb Liberec
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt v Rokytnici nad Jizerou a zúčastnilo se 16
sluchově postižených spoluobčanů.
Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt v Lipové – lázně a zúčastnilo se 43
sluchově postižených spoluobčanů. Dále uspořádalo tématický pobyt v Liberci,
v Nízkých Tatrách a zájezdy do Jeseníků, Olomouce a Polska.
Edukační činnost byla velmi potřebná a také oblíbená činnost pro sluchově
postižené občany. Témata edukační činnosti byla různá – kurz znakového jazyka,
kompenzační pomůcky, osvětová činnost, kulturní a poznávací činnost, školení apod.
Oblastní centrum denních služeb Praha
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt v Železné Rudě a zúčastnilo se 30
sluchově postižených spoluobčanů.
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Oblastní centrum denních služeb Zlín
Pořádalo týdenní rehabilitační pobyt v Lipové – lázně a zúčastnilo se 19
sluchově postižených spoluobčanů. Na pobytu se poskytovaly účastníkům i rekondiční
masáže. V rámci integrace neslyšících a slyšících se dále uskutečnila rekreace na chatě
Slovan na Tesáku, zúčastnili se senioři i děti.
Ústředí – Poradenské centrum pro neslyšící
Česká unie neslyšících se v roce 2005 stala pořadatelem mezinárodně
prestižního letního tábora pod názvem „SummerCamp05“, jehož pořadatelství
každoročně vypisuje mezinárodní nevládní organizace sdružující sluchově postiženou
mládež „IFHOHYP“.
Tábor se konal v termínu 6. – 21. 8. 2005 v Praze a Střelských Hošticích a
účastnilo se 61 osob z různých zemí EU, východní Evropy, Ameriky, Austrálie a
Afriky. Dorozumívacím jazykem byla angličtina a mezinárodní znakový jazyk. Hlavní
náplní byla výměna zkušeností mezi mladými sluchově postiženými, kteří ve své zemi
vykonávají pracovní činnost či studium zabývající se problematikou a řešením situace
neslyšících.
Přehled hospodaření:
Náklady
Ubytování a strava
Cestovné, doprava
OON
Doprava
Oprava
Materiál
Poštovné
Telefonní poplatky
Reprezentace, propagace
Ostatní služby
Pokuta, Poplatky banka
Celkem

Výnosy
882.882,00
11.065,00
10.041,00
87.729,21
2.200,00
47.207,61
1.586,00
1.300,00
12.931,07
57.201,50
9.800,00
1.123.943,39

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Statutární město Ostrava
Statutární město Havířov
Město Kroměříž
Sponz. dary (příloha)
Příjmy od klientů

Celkem

248.500,00
38.953,00
5.000,00
2.921,00
27.000,00
811.807,68

1.134.181,68

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
„Ediční činnost - Informační a tiskové služby, speciální časopis pro
neslyšící“ - časopis UNIE v roce 2005 vyšel v 6 číslech a v nákladu 600 kusů. Mezi
zájemce byl distribuován do všech krajů České republiky a zahraničí (Slovensko,
Německo, Slovinsko). V rámci spolupráce se zahraničními organizacemi sluchově
postižených se pravidelně vyměňovaly časopisy se Slovenskem, Německem,
Švýcarskem a Dánskem. Další propagace časopisu probíhá při konání jednotlivých
akcí.
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Časopis UNIE je titul, který respektuje osobnost hluchotou postiženého čtenáře,
který často postrádá dispozice pro čtení standardního textu.
Časopis UNIE tento stav i v roce 2005 zohledňoval a posílil řadu funkcí, které
svým charakterem odpovídají modernímu zdravotně-osvětovému pohledu na
problematiku neslyšících.
V obsahovém zaměření napomáhal v informování neslyšících, jejich výchovně
vzdělávací i zdravotně osvětové činnosti.
Pro ZP neslyšící je i zdrojem orientace na duševní zdraví, životní hodnoty a
zvýšení jejich zájmů o věci veřejné.
Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Grafika, tisk
Doprava
Poštovné
Cestovné
Materiál
Ostatní služby
Celkem

Výnosy
132.000,00
41.993,00
189.060,00
2.142,00
11.404,50
1.389,00
1.518,00
6.319,00
385.825,50

Ministerstvo zdravotnictví ČR
260.750,00
Předplatné
44.300,00
Příjem z prodeje
16.537,00
Reklama
6.700,00
Sponzor. dary (viz příl.), drobní dárci 44.050,00

Celkem

372.337,00

KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
V rámci kulturní a osvětové činnosti jsme realizovali projekty „Akce
kulturního rozvoje. Arteterapie jako cesta k uměleckému projevu neslyšících dětí
a mládeže.“ „Sociálně společenský rozvoj neslyšících“; „Volnočasové aktivity
neslyšících“, „Památky města Brna – přednášky pro neslyšící“, „Mluvící ruce –
přehlídka tvorby ve znakovém jazyce“, „Turisté bez hranic“.
Česká unie neslyšících realizovala uvedené projekty v rámci kulturně
společenských aktivit podle plánu na rok 2005.
V zájmových kroužcích se rozvíjela tvořivá činnost, která napomáhala
k posilování estetického vnímání a cítění neslyšících dětí a mládeže. Arteterapie
napomáhá v rozvíjení komunikace ve znakovém jazyce, ale i tvořivého myšlení
a aktivity neslyšících dětí. K nejúspěšnějším patří akce připravované v obl. org.
Kroměříž, Ostrava a Praha.
Akce kulturního rozvoje neslyšících – besedy v doprovodu tlumočníka byly
prováděny zpravidla jedenkrát měsíčně s účastí 80 – 90 % členů. V oblastních
organizacích Ostrava, Zlín, Kroměříž byl velký zájem o poznávací zájezdy
a vycházky.
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Akce realizované v rámci uvedených projektů v oblastních centrech denních
služeb České unie neslyšících měly příznivý ohlas u neslyšících a přispěly ke zvýšení
zájmů neslyšících o kulturně-společenské i vzdělávací aktivity v komunitě neslyšících.
Uvedeným pojetím a realizací projektů se České unii neslyšících podařilo naplnit
stanovené cíle. Ohlasy účastníků na pořádané akce byly velmi kladné. Skutečnost, že
se jako ZP hluchotou mají možnost setkat se, vyměnit si poznatky i prožitky
z kulturně-společenských akcí ve znakovém jazyce, je pro neslyšící velmi přitažlivá.
Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Pořádalo celoročně přednášky „Památky města Brna“, na které dotací přispělo
Statutární město Brno. Za přítomnosti tlumočníka znakového jazyka a pravidelné
účasti 15 osob proběhlo 9 přednášek na kulturní témata.
Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Uspořádalo výstavu fotografií. Mezi oblíbené každoročně patří oslavy
Mezinárodních dnů matek, dětí i otců a Mikuláš. Navštívili výstavu v Muzeu
Kroměřížska. Neslyšící děti v kroužku Arteterapie malovaly obrázky a modelovaly
z moduritu. Výtvory pak vystavovaly v klubovně. V oblastním centru připravili také
„módní přehlídku“ pro ženy.
Oblastní centrum denních služeb Liberec
Uspořádalo VI. ročník akce Turisté bez hranic, kterých se zúčastnili sluchově
postižení spoluobčané s celé republiky. Probíhali besedy a návštěvy kulturních
památek např. barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa, muzeum betlémů, keramické dílny
v Kryštofově údolí.
Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Uspořádalo prohlídky a exkurze – vodní nádrž Velké Stráně, ruční papírny ve
V. Losinách; Jeskyně v Jeseníkách a v Nízkých Tatrách; Solné doly ve Veličce;
Osvětim; Flora Olomouc; hrady a zámky v Lednici; Valdice; Velké Losiny; Hradec n.
Moravicí; Velehrad; Hukvaldy.
Oblastní centrum denních služeb Praha
Centrum uspořádalo 12. listopadu „IV. Společenský ples neslyšících“
v kulturním domě Domovina a připomnělo si již 15té výročí založení organizace.
K oblíbeným akcím patřili v průběhu roku dny otevřených dveří, výtvarné kurzy a
zábavné akce.
Centrum bylo několikrát prezentována v České televizi. Při posledním natáčení
programu byl zájem o nejpočetnější skupiny klientů, seniorů, jak se jim žije v důchodu
a zda by chtěli a jak by si představovali život v domově důchodců. Několik témat o
naší organizaci bylo publikováno v časopise Gong a pravidelně jsou naše akce a
vyprávění o našich aktivitách v časopise UNIE.
Dále centrum pořádalo přednášky o tématech věnovaných nejpočetnější
populaci oblastní organizace, seniorům, na téma zdravotní oblast a sociálního prostředí
(násilí v rodině, partnerské vztahy). Přednáškám bylo vyhrazeno téměř každé úterý.
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Na rok 2006 plánuje rozšíření přednášek, a to především přednášek věnovaných
Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Oblastní centrum denních služeb Zlín
Mezi oblíbené akce patřily karneval, Mikulášská besídka a velký ohlas měl
svátek Matek, který uspořádalo centrum s kulturním programem vystoupení břišních
tanečnic a neslyšícího básníka. Dále pořádalo kulturní přednášky s pravidelnou účastí
cca 45 osob.
Ústředí – Poradenské centrum pro neslyšící
Ve dnech 19. – 22. dubna se Česká unie neslyšících účastnila 9. ročníku
specializované výstavy pro zdravotně postižené, který byl organizován společně s 27.
ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica 2005. Prezentována
byla činnost, služby a výrobky.
Dne 22. října proběhl VIII. ročník přehlídky tvorby ve znakovém jazyce
Mluvící ruce, tentokrát v divadle Komedie. Přehlídku doprovázeli neslyšící
moderátoři, kteří byli simultánně tlumočeni do mluveného slova. Vystoupili čeští i
zahraniční hosté z řad neslyšících umělců.
Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Materiál, vybavení
Nájemné
Telefonní poplatky, internet
Poštovné
Energie
Cestovné
Služby (vystoup., pronáj., vstup, ostat.)
Propagace, poplatky
Celkem

42.625,00
64.301,50
5.640,00
4.551,00
2.951,00
4.006,00
3.196,00
168.779,38
18.632,32
314.682,20

Výnosy
Ministerstvo kultury ČR
MČ Praha 1
Statutární město Brno
Město Kroměříž
Statutární město Ostrava
Sponz. dary (příloha), drob. dárci
Příjmy od klientů, vstupné
Celkem

55.000,00
15.000,00
5.000,00
7.279,00
5.000,00
82.189,82
88.999,00
258.467,82

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Přednášky se zdravotní tématikou byly vedeny odborníky a specialisty, kteří
využívali vizuální prostředky i pomůcky, a s tlumočníkem znakové řeči byly
významným osvětovým prostředkem v preventivní péči o zdraví neslyšících občanů.
Přednášky kompenzovaly omezení v přísunu a dostupnosti osvěty a informační
strategie, vybavily neslyšící vědomostmi a dovednostmi, které zmírňují důsledky
hluchoty.
Rozsah přednášek poskytl široké spektrum informací v péči o komplexní zdraví
neslyšících. Zlepšil orientaci neslyšících o současných podmínkách a možnostech péče
o celkové zdraví a přispěly i ke kladnému vlivu na jejich psychiku. Pravidelná
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přednášková činnost s edukačním záměrem v péči o zdraví probíhala v centrech
denních služeb v Brně, Kroměříži, Ostravě, Praze a Zlíně.
Realizace těchto přednášek z oblasti zdraví pomohla neslyšícím v jejich
informovanosti, kterou jako osoby s těžkým zdravotním postižením jinde nezískávají.
Přítomen byl tlumočník znakového jazyka, který je nedílnou součástí práce
s neslyšícími. Cílem bylo pomoci sluchově postiženým spoluobčanům dát pocit, že
nestojí na okraji společnosti. Částečně jsme zajistili neslyšícím, pro jejich potřebu se
sdružovat a setkávat se, podmínky, aby mohli komunikovat svým specifickým
jazykem.
Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
celkem

Výnosy
7.193,00
7.193,00

Drobní dárci
celkem

1.700,00
1.700,00

SPORTOVNĚ REHABILITAČNÍ ČINNOST
V rámci sportovně rehabilitační činnosti byly realizovány projekty „Rozvoj
fyzické harmonie neslyšících“, „Sportovní akce neslyšících“, „Celoroční aktivity
neslyšících“.
Cílem sportovně rehabilitační činnosti bylo posilování fyzického a duševního
zdraví neslyšících občanů se zdravotním postižením – hluchotou. Eliminovat dopad
hluchoty na účinnost tělovýchovně rehabilitačních akcí na zdravotní kondici
neslyšících občanů.
Sportovně rehabilitační činnost se příznivě projevuje v rozvíjení osobnosti
neslyšícího občana a jeho schopnosti žít se sluchovým postižením a lépe se vyrovnávat
s psychickým zatížením.
Psychicky přínosný byl pro neslyšící jejich vlastní podíl na organizaci
přípravných tělovýchovně rehabilitačních akcích, a dobrý pocit, že se věnují sami
sobě. Sportovně rehabilitační tělovýchovné akce mají příznivý vliv na duševní
a fyzické zdraví, zvláště udržování tělesné kondice, rovnováhy a funkce pohybového
ústrojí.
Sportovní akce daly možnost neslyšícím se setkávat, rozvíjet komunikaci a
sdružovat. Soutěže v kuželkách, bowlingu, tenise, malé kopané apod. měly pro
neslyšící svoji specifiku. Nešlo jen o samotné hráče, kteří se utkání účastnili, ale i o
desítky neslyšících diváků, kteří na takové turnaje přišli. Po zápase byly udělovány
diplomy, upomínkové ceny, bylo provedeno hodnocení celé akce, účastníkům bylo
poděkováno a hráči a diváci pozváni na další akce. Dobře zajištěné sportovní akce
dodávaly pořadatelům i účastníkům zdravé sebevědomí, které ve svém ztíženém
osobním životě tolik potřebují.
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Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Díky dotaci od města Brna mohli pokračovat v rehabilitační činnosti neslyšící
spoluobčané z Brna a okolí, a to v plavání, kuželkách a bowlingu.
Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Mezi velmi oblíbené sportovní aktivity patřil bowling a rekondiční plavání.
Neslyšící začínají mezi sebou soutěžit i ve hře sudoku. Vše mohlo proběhnout za
finanční pomoci města Kroměříže.
Oblastní centrum denních služeb Liberec
Celoročně pořádalo soutěže v šipkách a kartách.
Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Celoročně pořádalo soutěže v šipkách, kartách, bowlingu. Sportovní soutěže
se zúčastňují v rámci mezinárodní spolupráce neslyšící z Polska.
Oblastní centrum denních služeb Praha
K nejoblíbenějším sportovním činnostem seniorů neustále patřily šipky a karty
Joker. Těmto aktivitám jsou věnovány středy. Samozřejmě nechybí ani šachy i když
v menší míře.
Díky grantu Prahy 2 jsme mohli zakoupit vybavení na rehabilitaci klientů. Od
konce roku 2005 jsou v dopoledních hodinách klientům poskytovány rehabilitační
cvičení s instruktorkou ovládající znakový jazyk.
Oblastní centrum denních služeb Zlín
Uskutečnilo 4x turnaj v bowlingu, konal se také cyklo i pěší turistika. Celoročně
jsou využívány přístroje „Magnetoterapie“, které má centrum k dispozici.
Přehled hospodaření:
Náklady
Materiál, vybavení
Nájemné
Cestovné
Poštovné
Služby (sportoviště, bazén)
Celkem

Výnosy
Statutární město Ostrava
Statutární město Brno
Město Kroměříž
Městská část Praha 2
Příjmy od klientů
Celkem

37.873,50
920,00
2.980,50
22,50
29.580,50
71.377,00

8.082,00
10.000,00
4.800,00
6.287,00
4.320,00
33.489,00

Za Českou unii neslyšících vyjadřujeme ještě jednou uvedeným poskytovatelům
a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si
jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti.
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Celkové náklady a výnosy České unie neslyšících za rok 2005
Náklady

Výnosy

Mzdové náklady
2 418 321,00
Zákonné pojištění
760 446,00
pojištění Kooper.
13 968,00
Materiál
217 389,51
Vybavení
187 481,20
Kompenzační pomůcky
95 140,70
Energie
263 934,08
Nájemné
492 140,24
Telefonní poplatky, internet
166 336,70
Grafika a tisk časopisu
189 060,00
Opravy, údržba
9 768,00
Poštovné
31 913,50
Cestovné
38 330,50
Pojištění kanceláří
12 893,00
Odpad, úklid, ostatní služby
314 814,00
Poplatky TV
5 335,00
Školení
27 347,00
Reprezentace, propagace
47 477,89
Summercamp
374 906,50
Pobytové akce
651 610,21
Turisté bez hranic
45 394,00
Sportovní akce
26 638,50
Kulturní akce
121 212,18
Tlumočení
2 050,00
Poskytnuté členské příspěvky
2 800,00
32 489,00
Popl. akred., práv., audit, kolky
Penále z prodlení plateb
4 768,00
Poplatky banka
37 531,99
Odpis nedobytné pohledávky
374,70
Odpisy
56 546,00
Manka a škody
490,00
Ostatní náklady
1 153,60
Příspěvky mezi org. složkami
821 673,50

Dotace MPSV ČR
Dotace MZ ČR
Dotace MK ČR
Dotace Hl. m. Praha
Dotace Moravskoslezský kraj
Dotace ÚP Frýdek-Místek
Dotace Stat. město Ostrava
Dotace Stat. město Brno
Dotace Stat. město Zlín
Dotace Město Kroměříž
Dotace Stat. město Havířov
Dotace MČ Praha 1
Dotace MČ Praha 2
Dary
Členské příspěvky
Časopis UNIE
Reklama v časopisu UNIE
Kartičky, texty, pomůcky
Kurzy znakového jazyka
Půjčovné auto
Příjmy od klientů
Summercamp
Pobytové akce
Turisté bez hranic
Sportovní akce
Kulturní akce
Školení
Úroky banka
Ostatní výnosy
Příspěvky mezi org. složkami

1 672 600,00
884 000,00
55 000,00
982 000,00
47 300,00
20 044,00
502 035,00
23 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
95 000,00
6 287,00
238 752,82
75 420,00
60 837,00
6 700,00
10 121,00
555 700,00
8 878,00
33 499,50
433 094,68
376 763,00
45 231,00
4 170,00
43 420,00
300,00
1 787,90
29 967,90
821 673,50

Celkem

Celkem

7 083 582,30

7 471 734,50

Hospodářský výsledek

-388 152,20
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ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2005
(v tisících Kč)
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
- oprávky k samostatným mov. věcem a souborům mov. věcí
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
- ostatní pohledávky
- daň z příjmů
- jiné pohledávky
- opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
- pokladna
- účty v bankách
Jiná aktiva celkem
- náklady příštích období
- příjmy příštích období
Aktiva celkem

101
2 137
1 912
225
-2 036
-1 811
-225
1 508
371
385
1
21
-36
1 015
45
970
122
28
94
1 609

122
2 214
1 989
225
-2 092
-1 867
-225
1 467
323
342
1
16
-36
863
28
835
281
11
270
1 589

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
- vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
- účet výsledku hospodaření
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
- zaměstnanci
- závazky k institucím soc. zabezp. a veřejného zdrav. poj.
- ostatní příme daně
- jiné závazky
Jiná pasiva celkem
- výdaje příštích období
- výnosy příštích obodbí
Pasiva celkem
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1 038
1 354
1 354
-316
-203
-113
571
244
124
75
21
24
327
112
215
1 609

650
1 354
1 354
-704
-388
-316
939
312
169
105
38
0
627
290
337
1 589

Přehled dárců za rok 2005
HLAVNÍ ČINNOST
ARCHINA, s. r. o., Jungmannova 30, Praha 1

10 000,00

Barum Continental, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice

15 000,00

B-Projekting, s. r. o., tř. T. Bati 299, Zlín

5 000,00

CENTROPROJEKT, a. s., Štefánikova 167, Zlín

6 000,00

CROSS Zlín, s. r. o., Louky 397, Zlín

3 000,00

FREMA, s. r. o., tř. T. Bati 1970, Zlín

3 000,00

HILLCOM, s. r. o., Pobřežní 34/78, Praha 8

1 000,00

Ing. Jarmila Kratochvílová, Bellušova 1811, Praha 5

2 000,00

Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Zlín

5 000,00

ISA Praha, s. r. o., Na Nivách 2, Praha 4

2 000,00

Karel Kopecký - STROJSERVIS, Náchodská 30, Praha 9

3 000,00

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice

3 000,00

REMONT, a. s., tř. T. Bati 1970, Zlín

1 200,00

ReproMat, a. s., U Stavoservisu 1, Praha 10
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o., Evropská 2590/33c, Praha 1
SC Servis, s. r. o., Soběslavská 48, Praha 3
Uniware, s. r. o., Zbraslavská 27, Praha 5

500,00
10 000,00
500,00
1 000,00

drobní dárci

12 613,00

Celkem hlavní činnost

83 813,00

KULTURNÍ AKTIVITY
ADC Systems, s. r. o., Všetatská 64, Praha 9

500,00

ANTA, s. r. o., Hanzlíkova 13, Praha 8

500,00

BAXTER CZECH, s. r. o., Opletalova 55, Praha 1
ČEPS, a. s., Elektrárenská 2, Praha 10

3 000,00
20 000,00

Eli Lilly ČR, s. r. o., Pobřežní 1a, Praha 8

5 000,00

Karel Bendl - TEZA, Neklanova 10, Praha 2
Kasolvenzia ČR, s. r. o., Novodvorská 994, Praha 4
LAKA CZ, s. r. o., Žitomírská 1, Praha 10

500,00
5 000,00
500,00

Městská část Praha 5, nám. 14. října, Praha 5

22 000,00

Nadace Charty 77 - Praha, Melantrichova 5, Praha 1

5 000,00

RATIOcommerce, s. r. o., Washingtonova 5, Praha 1

2 000,00

Roman Torn - RTC, Nad Motolskou nem. 24, Praha 6

1 000,00

Sportakcent, s. r. o., Jungmannova 30, Praha 1

5 000,00

SPRINT J L G, s. r. o., Na Florenci 7, Praha 1

500,00
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SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, Praha 3
TERCIER, s. r. o., Radlická 61, Praha 5
ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o., Stránčická 29, Praha 10
Otakar Moravec - řeznictví a uzenářství, Tylovo nám. 2, Praha 2
U Dolejších - řeznictví a uzenářství, Na náměstí 2, Davle
drobní dárci
Celkem kulturní aktivity

5 000,00
500,00
500,00
3 783,50
1 326,32
580,00
82 189,82

ČASOPIS UNIE
Alimex, s. r. o., Vrchlabská 40, Praha 9
AUTOPŮJČOVNA ROŽNOVSKÁ, Blanická 25, Praha 2
AVC Praha, s. r. o., Hřenská 11, Praha 8
ČEPS, a. s., Elektrárenská 2, Praha 10
MOORE STEPHENS AUDIT, s. r. o., Národní 28, Praha 1
Sportakcent, s. r. o., Jungmannova 30, Praha 1
UTAX Burosysteme, s. r. o., Michelská 12a, Praha 4
drobní dárci
Celkem časopis UNIE

1 000,00
500,00
2 500,00
30 000,00
2 000,00
5 000,00
3 000,00
50,00
44 050,00

POBYTOVÉ AKCE
Auto Viki, a. s., Pernerova 52, Praha 8
Compuplast International, a. s., Nerudova 158, Zlín
INTERHOTEL MOSKVA, a. s., nám. Práce 2512, Zlín
Nadace Charty 77 - Praha, Melantrichova 5, Praha 1
Celkem pobytové akce

2 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
27 000,00

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKY
drobní dárci
Celkem přednášky

1 700,00
1 700,00

CELKEM

238 752,82

Dovolte nám, abychom poděkovali všem uvedeným sponzorům a připojili poděkování
ostatním sponzorům, organizacím, dobrovolníkům a ostatním, kteří neposkytli finanční dar,
ale významně pomohli při realizaci našich aktivit.
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Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních
služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace

Náklady

Zajištění
sociálních služeb

vlastní činnosti

Celkem

Mzdové náklady
Zákonné pojištění
pojištění Kooper.
Materiál
Vybavení
Kompenzační pomůcky
Energie
Nájemné
Telefonní poplatky, internet
Grafika a tisk časopisu
Opravy, údržba
Poštovné
Cestovné
Pojištění kanceláří
Odpad, úklid, ostatní služby
Poplatky TV
Školení
Reprezentace, propagace
Summercamp
Pobytové akce
Turisté bez hranic
Sportovní akce
Kulturní akce
Tlumočení
Poskytnuté členské příspěvky
Popl. akred., práv., audit, kolky
Penále z prodlení plateb
Poplatky banka
Odpis nedobytné pohledávky
Odpisy
Manka a škody
Ostatní náklady
Příspěvky mezi org. složkami

1 860 077,00
603 984,00
0,00
0,00
0,00
95 140,70
137 844,76
475 619,24
135 254,70
0,00
0,00
15 172,50
0,00
0,00
213 618,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

558 244,00
156 462,00
13 968,00
217 389,51
187 481,20
0,00
126 089,32
16 521,00
31 082,00
189 060,00
9 768,00
16 741,00
38 330,50
12 893,00
101 195,20
5 335,00
27 347,00
47 477,89
374 906,50
651 610,21
45 394,00
26 638,50
121 212,18
0,00
2 800,00
32 489,00
4 768,00
37 531,99
374,70
56 546,00
490,00
1 153,60
821 673,50

2 418 321,00
760 446,00
13 968,00
217 389,51
187 481,20
95 140,70
263 934,08
492 140,24
166 336,70
189 060,00
9 768,00
31 913,50
38 330,50
12 893,00
314 814,00
5 335,00
27 347,00
47 477,89
374 906,50
651 610,21
45 394,00
26 638,50
121 212,18
2 050,00
2 800,00
32 489,00
4 768,00
37 531,99
374,70
56 546,00
490,00
1 153,60
821 673,50

Celkem

3 538 761,70

3 932 972,80

7 471 734,50
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