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ÚVOD
V roce 2006 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 poslední třetině roku jsme zahájili projekt
poprvé z podpory Evropské unie.
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.
K podstatným změnám v roce 2006 řadíme změnu statutárního zástupce a velmi
náročné bylo zpracování žádostí na financování sociální činnosti center denních služeb
dle nového 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.
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 2007.

Dne 12. 5. 2007

v.r.
Ladislav Bojar
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“; „Koordinace sociálně právních a
tlumočnických služeb pro zdravotně postižené hluchotou – neslyšící občany
v centru denních služeb“; „Organizačně administrativní servis v rámci
svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených“; „Centrum
sociálních služeb pro sluchově postižené“; „Centrum sociální rehabilitace pro
sluchově postižené občany“; „Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnán
příležitostí pro občany se zdravotním postižením II. Konference Neslyšící očima
veřejnosti aneb veřejnost očima neslyšících s mottem: Hluchota jako překážka
v pracovním a společenském uplatnění neslyšících a dalších sluchových vad“;
„Posílení postavení neslyšících ve společnosti“.
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 2006 završila naše organizace 16. 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 2006
bylo v rámci poskytovaných služeb provedeno více jak 11 900 kontaktů se sluchově
postiženými klienty. Služby zajišťovalo 19 pracovníků s různou délkou pracovního
úvazku. Celkem se jednalo o 10,94 přepočtený počet pracovníků.
Služby byly poskytnuty 598 uživatelům, z nichž dle věkové struktury je 32
uživatelů do 18 let, 51 uživatelů ve věku 18 – 26 let, 306 uživatelů 26 – 55 let a 209
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,
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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
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 2006 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 16 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 85 % 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 2006 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
1 983
4 171
242
1 417
2 134
1 996
11 943
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Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Pracovníci průběžně informovali neslyšící o Zákonu o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Během roku proběhlo několik přednášek k sociálním tématům. Probíhala
spolupráce s Jihomoravskou radou zdravotně postižených a organizací HELP na
komunitním plánování.

Kancelář CDS

Přednášky a besedy v CDS

Přednášky a besedy v CDS

Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Proběhla beseda k Zákonu o sociálních službách. Nadále přetrvávají starosti
ohledně prostor centra denních služeb. Od města koupil prostory nový majitel, který
prozatím neoznámil, co s nemovitostí zamýšlí. Na činnost organizace tato skutečnost
zatím neměla vliv.

Neslyšící před prostory CDS

Návštěva neslyšících v Krom.

Přednášky v prostorách CDS

Oblastní centrum denních služeb Liberec
Dne 27. 4. 2006 bylo slavnostně otevřeno centrum denních služeb v nových
prostorách v Klášterní ul. 117, Liberec. Přetrvávající problémy trvají v zajištění
tlumočníka a sociální pracovnice.

Prostory nové klubovny

Prostory nové klubovny

Slavnostní otevření

Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Pokračovala činnost Centra denních služeb, jež je v Ostravě na dobré úrovni.
Zahrnuje celý servis sociálních služeb jako jsou poradenství, tlumočnické služby,
volnočasové aktivity, rekondiční a edukační pobyty apod. Rozvíjela se, v roce 2005
nově otevřená, půjčovna kompenzačních pomůcek. V závěru roku se konaly přípravy
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na realizaci grantového programu z ESF, jež organizace získala v září 2006. Jedním
z nejdůležitějších bodu tohoto programu je kurz počítačové gramotnosti pro neslyšící.

Volby 2006

Školení listopad 2006

Klubová činnost - klub žen

Oblastní centrum denních služeb Praha
Centrum v roce 2006 zaměřovalo svojí činnost zejména na zkvalitnění a
rozšíření poskytovaných služeb v souvislosti s přípravou na nový sociální zákon.
Nadále byly poskytovány tradiční sociální služby podle nového zákona definované
jako sociální poradenství, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby a
služby centra denních služeb (roku 2007 již pod názvem sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením) a v rámci těchto služeb i právnický
servis pro klienty.
Výrazným činem v roce 2006 byla spolupráce oblastní organizace a ústředí
ČUN na projektu tísňové linky pro neslyšící (SMS linky) s Policií ČR, Správou
hlavního města Prahy, která za tento projekt získala výroční cenu Mosty, jenž uděluje
NRZP ČR za mimořádný čin, projekt či akt ve prospěch občanů se zdravotním
postižením.

Přednáška Policie ČR

Podpora přijetí soc. zákona

Tlumočnické služby

Oblastní centrum denních služeb Zlín
Proběhla rekonstrukce budovy, ve které centrum sídlí. Činnost v letních
měsících zde byla výrazně omezena.

Přednáška na Burešově

Zasedání výboru organizace
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Prostory CDS

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.
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.

Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
2.108.074,00
Zákonné pojištění
707.536,00
Energie
328.806,40
Nájemné
443.837,00
Telefonní poplatky, internet
135.055,00
Poštovné
11.323,00
Pojištění kanceláří
15.685,00
Materiál, vybavení, komp. p.
471.162,15
Opravy a údržba
26.717,38
Cestovné
18.032,00
Ostat.služby (odp.,úklid,popl.,ost.) 139.797,42
Školení, semináře
63.045,00
Reprezentace, propagace
10.908,90
Člen. přísp. (ASNEP, ČRHO, NRZP)
2.800,00
Celkem
4.482.779,25

Výnosy
Min. práce a sociálních věcí ČR 1.672.000,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR
165.000,00
Hlavní město Praha
1.079.000,00
Moravskoslezský kraj
50.000,00
Statutární město Ostrava
445.000,00
Statutární město Liberec
9.000,00
Statutární město Zlín
30.000,00
Městská část Praha 1
80.000,00
Úřad práce Frýdek-Místek
7.289,00
NROS (Globální grant)
228.489,80
Sponz. dary (příloha), drobní dárci 1.221.802,00
Členské příspěvky
99.210,00
Příjmy od klientů
18.683,00
Celkem
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5.105.473,80

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
V rámci vzdělávací činnost jsme realizovali projekty „Kurzy znakového
jazyka“; „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
probíhaly při oblastních centrech denních služeb České unie neslyšících Brno,
Ostrava, Zlín a ústředí. Nově byly zahájeny v Liberci.
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.
Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Kurzy znakového jazyka probíhaly v Brně a v Třebíči na Střední zdravotnické
škole.

Kurzy ZJ v Brně

Studenti ZJ v Třebíči

Studenti s lektorem v Třebíči

Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Kurzy probíhaly v Ostravě, Valašském Meziříčí a nově také ve Frýdku-Místku.
Velký ohlas zaznamenalo tradiční víkendové setkání se studenty znakového jazyka.

Hodina kurzu v Ostravě

Víkendový pobyt se studenty
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Závěrečné zkoušky ZJ

Oblastní centrum denních služeb Zlín
Probíhaly kurzy pro začátečníky a pokročilé. Celkem tyto kurzy úspěšným
složením zkoušky zakončilo 14 studentek.

Hodina kurzu ZJ ve Zlíně

Studentky v kurzu ZJ

Studentky v kurzu ZJ

Poradenské a koordinační centrum pro neslyšící - ústředí
Kurzy probíhaly ve dvou semestrech (únor – červen, září – leden). Celkem do
kurzů znakového jazyka nastoupilo 77 osob, zkouškou ukončilo 52 osob.
Pravidelné školení lektorů proběhlo v Liberci ve dnech 12. – 14. 5. 2006.

Víkendové školení lektorů znakového jazyka v Liberci

Hodina kurzu ZJ v Praze

Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Energie
Nájemné
Materiál, vybavení
Cestovné
Telefonní poplatky
Poštovné
Ostatní služby
Reprezentace, propagace
Školení
Poplatky TV
Celkem

429.427,00
127.241,00
109.923,31
20.761,00
56.391,00
8.670,00
2.940,00
145,00
50.975,26
9.342,00
25.360,00
2.400,00
843.575,57

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

Celkem

10

350.000,00
8.000,00
760.318,00
4.616,00

1.122.934,00

REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ ČINNOST
V rámci rekondiční a rehabilitační činnosti probíhali projekty „Rekondiční a
edukační pobyty se zdravotním programem pro občany se sluchovým a dalším
postižením nad 55 let“; „Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním
programem pro neslyšící“; „Edukační pobyty pro sluchově postižené“;
„SummerCamp“.
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 2006 se dotované pobytové akce od Ministerstva zdravotnictví
uskutečnily v kraji Jihočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, Středočeském,
Ústeckém a Zlínském. Zúčastnilo se celkem 144 sluchově postižených spoluobčanů a
dále nad 55 let.
Ze zpráv o činnosti:
Oblastní centrum denních služeb Brno
Uspořádalo pobytovou akci pro sluchově postižené v Českém Krumlově pro 12
osob a v Poděbradech pro 20 osob. Pro sluchové a další postižení nad 55 let uspořádali
pobyt ve Valašských Kloboukách pro 13 osob.

Z pobytu v Českém Krumlově

Z pobytu na Jelenovské

Z pobytu na Jelenovské

Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Uspořádalo pobytovou akci pro sluchově postižené v Horní Plané pro 13 osob a
ve Velkých Karlovicích pro 10 osob.

Zimní pobyt ve Velkých Karlovicích
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Pobytová akce

Oblastní centrum denních služeb Liberec
Uspořádalo pobytovou akci pro sluchově postižené v České Skalici pro 10 osob.

Pobytová akce – Výlet do Adršpachu

Pobytová akce Rozkoš

Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Uspořádalo rekondiční pobyt pro sluchově postižené v Jetřichovicích v oblasti
Českého Švýcarska pro 39 osob a rekondiční pobyt pro sluchové a další postižení nad
55 let v Mariánských Lázních pro 34 osob.

Rekon. pobyt Jetřichovice

Rehabilitace v Jetřichovicích

Rekon. pobyt Jetřichovice

Oblastní centrum denních služeb Praha
Od 5.- 11.6. 2006 jsme uspořádali psychorehabilitační pobytovou akci pro
sluchově postižené v Suché u Boskovic pro 42 osob. Ve spolupráci s oblastní
organizací Praha jsme nabídli klientům nad 55 let pobyt v Mariánských Lázních.

Orientace v terénu

Cesta za zdravím

Účastníci pobytu v Suché

Oblastní centrum denních služeb Zlín
Uspořádalo pobytovou akci pro sluchově postižené v České Skalici pro 20 osob.
Dále pak v srpnu pobyt pro seniory v Hostýnských vrších na Tesáku pro 8 osob.

Podzemí Pevnosti Josefov

Barunčina škola z „Babičky“
12

Grilování v České Skalici

Přehled hospodaření:
Náklady
Ubytování, strava, doprava
Cestovné
OON
Materiál
Poštovné
Reprezentace, propagace
Ostatní služby
Sportovní, kulturní aktivity
Celkem

Výnosy
792.571,00
23.472,50
31.658,00
7.220,50
331,50
552,50
420,00
24.666,00
880.892,00
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Ministerstvo zdravotnictví ČR
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Statutární město Havířov
Statutární město Brno
Sponz. dary (příloha)
Příjmy od klientů

342.950,00
120.000,00
20.800,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
438.612,58

Celkem

947.362,58

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
„Ediční činnost - Informační a tiskové služby, speciální časopis pro
neslyšící“ - časopis UNIE v roce 2006 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.
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 2006 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. Dále je vhodným informačním zdrojem k čerpání
materiálů pro studenty středních a vyšších odborných škol se sociálně právním
zaměřením k problémům ZP neslyšících občanů.

Členové redakce

Časopis 1 – 12/2006

Kancelář redakce

Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
OON
Grafika, tisk
CTP, doprava
Poštovné
Cestovné
Materiál
Ostatní služby
Celkem

Výnosy
132.000,00
46.199,00
12.000,00
148.210,00
24.990,00
17.999,12
350,00
6.661,00
6.426,00
394.835,12

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Předplatné
Příjem z prodeje
Reklama
Sponzor. dary (viz přísl.)

270.000,00
43.600,00
20.083,00
16.000,00
14.131,00

Celkem

363.814,00
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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“; „Volnočasové aktivity sluchově postižených“; „Historie města Brna
– přednášky, exkurze, besedy pro neslyšící v roce 2006“; „Mluvící ruce –
přehlídka tvorby ve znakovém jazyce“; „Ruce pro oči“.
Česká unie neslyšících realizovala uvedené projekty v rámci kulturně
společenských aktivit podle plánu na rok 2006.
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.
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
Probíhaly přednášky s promítáním diapozitivů, exkurze, výstavy, besedy.

Přednáška

Přednáška Historie Brna

Zájezd do Vídně

Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Neslyšící se zúčastnili poznávacího zájezdu do Osvětimi. Proběhla procházka
Kroměříží, návštěva zámeckých zahrad a květné zahrady.
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Polsko - Vizovice

Zájezd do Českého Krumlova

Exkurze v květné zahradě

Oblastní centrum denních služeb Liberec
Oslavy 15. let založení oblastní organizace Liberec.

U příležitosti oslav Setkání neslyšících turistů „Pekelské údolí“

Výlet do Babičina údolí

Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Dne 1. 4. 2006 vyvrcholily oslavy 15. výročí ČUN v Ostravě. Součástí oslav
byly i hry v kartách a v bowlingu. Tradičně se konaly akce pro děti – Den dětí a
Mikuláš.

Oslavy 15. výročí založení

Vystoupení studentek ZJ

Mikuláš

Oblastní centrum denních služeb Praha
Probíhaly přednášky a tlumočené prohlídky Prahy do znakového jazyka.
V rámci projektu Ruce pro oči byla vydána první publikace pohádek psaných nejen
neslyšícími autory, část byla natočena v českém znakovém jazyce a přidána
k publikaci na DVD.
Projekt Ruce pro oči uskutečněný díky finančnímu přispění odboru kultury
Magistrátu hl.města Prahy umožnil vytvoření a vydání jedinečné publikace – knížky
„ Dívej se, povídám….“, která je souborem pohádek a povídek neslyšících autorů
doprovázená jejich převyprávěním v českém znakovém jazyce na DVD.
Tradičně pak díky našim stálým sponzorům proběhly kulturní akce jako jsou
Valentýn, Vepřové hody, Den Matek, Vinobraní, Mikuláš a rozlučka se starým rokem.
Centrum navázalo i v roce 2006 na tradiční a oblíbené přednášky a besedy.
Významnou a velice zdařilou akcí byla přednáška uskutečněná k 250. výročí narození
W.A.Mozarta spojená s prohlídkou Muzea W.A.Mozarta a manželů Duškových
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v Praze na Bertramce. Přizvali jsme k ní také žáky a studenty školy pro sluchově
postižené v Ječné ulici.
Díky grantu Městské části Prahy 2 se pak v průběhu roku 2006 uskutečnil celý
cyklus přednášek rozšiřující znalosti a napomáhající lepší orientaci a obecnému
rozhledu sluchově postižených spoluobčanů ve společnosti. Cyklus byl rozčleněn do
tří částí. V sociální problematice jsme se zaměřili zejména na seznámení s novým
sociálním zákonem a jeho aplikací v praxi, na informace související se senátními
volbami 2006 a běžné politické a společenské aktuality.
V další části jsme ve spolupráci s Pražskou informační službou, jejíž pracovníci
byli nesmírně vstřícní vůči naším specifickým požadavkům, připravili vycházky po
historických pamětihodnostech Prahy. Každé vycházce předcházela přednáška na půdě
centra spojená s besedou.
Poslední částí celého cyklu byla literatura. S velikým ohlasem se setkaly
přednášky věnované Kytici K.J.Erbena, doprovázené ukázkami z filmových přepisů
balad. Další přednášky byly věnovány vlastní literatuře neslyšících a navazovaly na
projekt Ruce pro oči.

Přednášky ze sociální oblasti

Mikulášská besídka

Přednášky o matičce Praze

Valentýnská párty

Rozbor básně „Kytice“

Knížka a DVD

Oblastní centrum denních služeb Zlín
Uspořádalo putovní akci Turisté bez hranic. Také tradiční Karneval,
Mikulášskou besídku a různá soutěžní klání. Několik zdravotních a osvětových
přednášek či besed.

Karneval

Mikuláš
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Velikonoční soutěž

Ústředí – Poradenské centrum pro neslyšící
Česká unie neslyšících uspořádala 20. října 2006 v divadle Komedie devátý
ročník přehlídky tvorby ve znakovém jazyce „Mluvící ruce“. Přehlídka se konala u
příležitosti Mezinárodního dne neslyšících, který připadá na třetí neděli v září.
Bohužel vzhledem k vytíženosti organizace v podzimním období se konání přehlídky
již v minulosti přesunulo do října.
Mluvící ruce je divadelní přehlídka souborů, zájmových kroužků či jednotlivců
sluchově postižených. V první části vystoupili čeští umělci a v druhé zahraniční hosté,
také z řad sluchově postižených. Představení doprovázeli moderátoři ve znakovém
jazyce a do mluveného slova simultánně tlumočili z první řady hlediště tlumočníci.

Moderátoři

Představení „Bourák“

Deafboys3

Giuseppe Giuranna

Přehled hospodaření:
Náklady
Mzdové náklady
Materiál, vybavení
Nájemné
Telefonní popl., poštovné
Cestovné
Služby (vystoup., vstup, ubyt., ostat.)
Občerstvení
Grafika, tisk
Celkem

126.175,00
75.094,70
57.466,00
5.299,50
1.236,00
50.341,00
26.085,50
37.677,22
379.374,92

Výnosy
Ministerstvo kultury ČR
MČ Praha 1
MČ Praha 2
Statutární město Brno
Město Kroměříž
Statutární město Ostrava
Sponz. dary (příloha), drob. dárci
Příjmy od klientů, vstupné
Celkem
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30.000,00
15.000,00
26.650,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
158.154,00
84.097,58
340.901,58

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
V rámci přednáškové činnosti jsme realizovali projekty „Přednášky – přednášková
činnost pro neslyšící“; Činnost ČUN Brno v oblasti zdravotní osvěty pro neslyšící
v roce 2006“.
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
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
OON
přednášky (služby)
nájemné
energie
celkem

Výnosy
8.335,00 Dotace MZ ČR
1.500,00 Dotace Jihomoravský kraj
19.900,00 Drobní dárci
8.600,00
38.335,00 celkem
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8.335,00
28.500,00
300,00
37.135,00

SPORTOVNĚ REHABILITAČNÍ ČINNOST
V rámci sportovně rehabilitační činnosti byly realizovány projekty „Zajištění
provozu a aktivit stacionáře a poradenského centra po neslyšící občany všech
věkových kategorií“; „Sportovní činnost neslyšících“; „Celoroční aktivity
neslyšících ve 4 sportovních odvětvích“, „Celoroční činnost pro sluchově
postižené děti a mládež“.
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.
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.

Bowling

Bowling

Bowling

Oblastní centrum denních služeb Kroměříž
Zájemci poznali léčebné účinky solné jeskyně. Dále sportovní aktivity
pokračovaly v bowlingu, plavání i ve hře sudoku.
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Soutěžící v Polsku

Florbal

Túra na Sněžku

Oblastní centrum denních služeb Liberec
Celoročně pořádalo soutěže v šipkách a karetních hrách.

Soutěž v šipkách

Soutěž v šipkách

Soutěž v kartách „Joker“

Oblastní centrum denních služeb Ostrava
Celoročně se pořádají soutěže v šipkách a kartách a nejméně 2x ročně i v
bowlingu. Pravidelně se těší zájmu neslyšících i turistické akce, které se konají 1x
měsíčně.

Bowling

Joker

Silvestrovská túra

Oblastní centrum denních služeb Praha
K nejoblíbenějším sportovním činnostem seniorů i nadále patřily šipky a karty.
Členové klubu šipek se zúčastňovali a také sami upořádali několik turnajů, stejně tak
klub JOKER.
V průběhu celého roku probíhalo v prostorách centra pravidelné rehabilitační
cvičení s gymbally, nazvané „Cvičení s Bárou“. Koncem roku se podařilo navázat
spolupráci se školou v Radlicích a hodin „Cvičení s Bárou“ využívaly i děti.

Turnaj šipek

Turnaj karet
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Cvičení s Bárou

Oblastní centrum denních služeb Zlín
Tradiční bowlingové turnaje nechyběly, přidal se k nim čím dál víc oblíbený
stolní hokej a v neposlední řadě i šipky a karetní hry.

Stolní hokej

Karetní hry

Bowling

Přehled hospodaření:
Náklady
Materiál, vybavení
Cestovné
Poštovné
Služby (sportoviště, ubytování, ostat.)

Celkem

Výnosy
Statutární město Ostrava
Statutární město Brno
Město Kroměříž
Městská část Praha 2
Sponzor. dary (viz příl.)
Příjmy od klientů
Celkem

32.205,00
2.023,50
55,00
71.718,00

106.001,50

10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.013,00
15.390,00
38.630,00
81.033,00

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 2006
Náklady

Výnosy

Mzdové náklady
2 847 669,00
Zákonné pojištění
867 747,00
pojištění Kooper.
13 229,00
Materiál
204 172,37
Vybavení
434 596,98
Kompenzační pomůcky
9 965,00
Energie
447 329,71
Nájemné
501 671,66
Telefonní poplatky, internet
141 147,00
Grafika a tisk časopisu
148 210,00
Grafika a tisk brožury
32 918,00
Opravy, údržba
26 717,38
Poštovné
32 001,12
Cestovné
53 784,00
Pojištění kanceláří
15 685,00
Odpad, úklid, ostatní služby
220 481,02
Poplatky TV
5 300,00
Školení
28 050,00
Reprezentace, propagace
46 888,90
Přednáškové akce
1 500,00
Konference
60 355,00
Pobytové akce
797 196,00
Sportovní a rehabilitační akce
83 540,00
Kulturní akce
97 749,22
Tlumočení
540,00
Poskytnuté členské příspěvky
6 850,00
Popl. akred., práv., audit, kolky
20 613,90
Penále z prodlení plateb
3 474,00
Poplatky banka
27 736,20
Odpisy
52 083,00
Ostatní náklady
27 745,00
Příspěvky mezi org. složkami
1 075 969,00

Dotace MPSV ČR
Dotace MZ ČR
Dotace MK ČR
Dotace Hl. m. Praha
Dotace Jihomoravský kraj
Dotace Moravskoslezský kraj
Dotace ÚP Frýdek-Místek
Dotace Stat. město Ostrava
Dotace Stat. město Brno
Dotace Stat. město Zlín
Dotace Stat. město Liberec
Dotace Město Kroměříž
Dotace Stat. město Havířov
Dotace MČ Praha 1
Dotace MČ Praha 2
Dotace NROS - GG
Dary, dědictví
Členské příspěvky
Časopis UNIE
Reklama v časopisu UNIE
Kartičky, texty, pomůcky
Kurzy znakového jazyka
Půjčovné auto
Příjmy od klientů
Summercamp
Pobytové akce
Sportovní a rehabilitační akce
Kulturní akce
Úroky banka
Úroky z prodlení (pohl.)
Ostatní výnosy
Příspěvky mezi org. složkami

1 672 000,00
1 136 285,00
30 000,00
1 079 000,00
28 500,00
170 000,00
7 289,00
482 800,00
33 000,00
30 000,00
9 000,00
15 000,00
5 000,00
95 000,00
28 663,50
228 489,80
1 424 777,00
99 210,00
63 683,00
16 000,00
4 616,00
760 318,00
4 646,00
14 037,00
57 557,58
381 055,00
38 630,00
26 540,00
1 351,73
13 831,00
64 311,09
1 075 969,00

Celkem

Celkem

9 096 559,70

8 332 914,46

Hospodářský výsledek

763 645,24
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ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2006
(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

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

70
2 214
1 989
225
-2 144
-1 919
-225
2 857
264
295
1
4
-36
2 032
65
1 967
561
14
547
2 927

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
- závazky ve vztahu k rozp. orgánů uzem.sam.celků
Jiná pasiva celkem
- výdaje příštích období
- výnosy příštích obodbí
Pasiva celkem
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650
1 354
1 354
-704
-388
-316
939
312
169
105
38
0
627
290
337
1 589

1 413
1 354
1 354
59
763
-704
1 514
542
230
108
30
174
972
652
320
2 927

Přehled dárců za rok 2006
HLAVNÍ ČINNOST
ARCHINA, s. r. o., Jungmannova 30, Praha 1

10 000,00

Barum Continental, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice
B-Projekting, s. r. o., tř. T. Bati 299, Zlín

7 000,00
5 000,00

CENTROPROJEKT, a. s., Štefánikova 167, Zlín

5 000,00

Compuplast international, a. s., Nerudova 158, Zlín

6 000,00

Compo Praha, s. r. o., Koněvova 16, Praha 3

2 000,00

FREMA, s. r. o., tř. T. Bati 13, Zlín

4 000,00

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

2 000,00

Ing. František Trojtler, Jilemnického 15, Adamov
Ing. Jarmila Kratochvílová, Bellušova 1811, Praha 5
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Zlín
Interhotel Moskva, a. s., nám. Práce 2512, Zlín
Krkonošské papírny, a. s., Nádražní 266, Hostinné (materiální dar)
L. S. P. Zlín, s. r. o., nám. Práce 2512, Zlín
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice

500,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00

Nadace České spořitelny, Olbrachtova 62, Praha 4

71 869,00

Nadace Charty77, Melantrichova 5, Praha 1

20 000,00

REMONT, a. s., tř. T. Bati 1970, Zlín
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o., Evropská 2590/33c, Praha 6

1 200,00
10 000,00

STROJSERVIS, Náchodská 30, Praha 9
TNS AISA, s. r. o., Kodaňská 46, Praha 10

3 000,00
10 000,00

Truck Service Zlín, a. s., Panelova 289, Praha 9
Uniware, s. r. o., Zbraslavská 27, Praha 5

2 000,00
1 000,00

VP TECHNOTRON, s. r. o., Křižíkova 1377, Frýdek-Místek

5 000,00

drobní dárci

33 233,00

Dědictví po panu PhDr. Tomáši Hlubíkovi dle čísla rozhodnutí Městského
soudu v Brně 58D 576/98-805

1 000 000,00

Celkem hlavní činnost

1 221 802,00

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

500,00

Deutsche Leasing ČR, Nádražní 23, Praha 5
ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, Praha 10

500,00
50 000,00

EKOCHEM COSMETICS, Brandýská 20, Kostelec n/L (mater. dar)
EOS-KSI ČR, s. r. o., Novodvorská 994, Praha 4

7 000,00
5 000,00

Eli Lilly ČR, s. r. o., Pobřežní 1a, Praha 8
FLAIR, a. s., K Dolům 4/230, Praha 4

5 000,00
3 500,00

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
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60 000,00

KOBE, s. r. o., Pod Parukářkou 4, Praha 3

500,00

Nadace Charty 77 - Praha, Melantrichova 5, Praha 1
RATIOcommerce, s. r. o., Washingtonova 5, Praha 1
Roman Torn - RTC, Nad Motolskou nem. 24, Praha 6
SPRINT J L G, s. r. o., Sokolovská 87/95, Praha 8
SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, Praha 3
Tesco Stores ČR, s. r. o., Veselská 663, Praha 9 (dárkové poukázky)
ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o., Stránčická 1084/29, Praha 10
T. T. V., s. r. o., Na Veselí 3, Praha 4
U Dolejších, s. r. o., Na náměstí 97, Davle (materiální dar)
drobní dárci
Celkem kulturní aktivity

8 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
500,00
1 454,00
200,00
158 154,00

ČASOPIS UNIE
AVC Praha, s. r. o., Hřenská 11, Praha 8
MOORE STEPHENS AUDIT, s. r. o., Národní 28, Praha 1
Nadace České spořitelny, Olbrachtova 62, Praha 4
Sportakcent, s. r. o., Jungmannova 30, Praha 1
Celkem časopis UNIE

2 500,00
3 000,00
8 131,00
500,00
14 131,00

POBYTOVÉ AKCE
Barum Continental, s. r. o., Objízdná 1628, Zlín
Centroprojekt, a. s., Štefánikova 167, Zlín
Celkem pobytové akce

10 000,00
5 000,00
15 000,00

SPORTOVNĚ REHABILITAČNÍ ČINNOST
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1
Celkem sportovně rehabilitační činnost

15 390,00
15 390,00

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKY
drobní dárci
Celkem přednášky

300,00
300,00

CELKEM

1 424 777,00

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
Grafika a tisk brožury
Opravy, údržba
Poštovné
Cestovné
Pojištění kanceláří
Odpad, úklid, ostatní služby
Poplatky TV
Školení
Reprezentace, propagace
Přednáškové akce
Konference
Pobytové akce
Sportovní a rehabilitační akce
Kulturní akce
Tlumočení
Poskytnuté členské příspěvky
Popl. akred., práv., audit, kolky
Penále z prodlení plateb
Poplatky banka
Odpisy
Ostatní náklady
Příspěvky mezi org. složkami

1 992 474,00
658 425,00
0,00
0,00
0,00
9 965,00
326 406,40
443 837,00
135 055,00
0,00
0,00
0,00
11 295,00
0,00
0,00
124 708,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

855 195,00
209 322,00
13 229,00
204 172,37
434 596,98
0,00
120 923,31
57 834,66
6 092,00
148 210,00
32 918,00
26 717,38
20 706,12
53 784,00
15 685,00
95 773,00
5 300,00
28 050,00
46 888,90
1 500,00
60 355,00
797 196,00
83 540,00
97 749,22
0,00
6 850,00
20 613,90
3 474,00
27 736,20
52 083,00
27 745,00
1 075 969,00

2 847 669,00
867 747,00
13 229,00
204 172,37
434 596,98
9 965,00
447 329,71
501 671,66
141 147,00
148 210,00
32 918,00
26 717,38
32 001,12
53 784,00
15 685,00
220 481,02
5 300,00
28 050,00
46 888,90
1 500,00
60 355,00
797 196,00
83 540,00
97 749,22
540,00
6 850,00
20 613,90
3 474,00
27 736,20
52 083,00
27 745,00
1 075 969,00

Celkem

3 702 705,42

4 630 209,04

8 332 914,46
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