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Úvodní slovo předseda spolku

Vážení přátelé a příznivci spolku UCHO,

další rok činnosti našeho spolku je za námi a nyní se můžeme ohlédnout zpět a zhodnotit, zda šlo o

rok úspěšný či neúspěšný. 

Jak však vybrat nebo zvolit míru ke změření úspěšnosti? Pro někoho je úspěchem vydělat za rok

tvrdé práce několik milionů, jiný je spokojen, pokud zůstane po celý rok zdráv, další svou úspěšnost

porovnává s pokroky a úspěchy svých dětí. 

I já se připojím k poslednímu zmiňovanému. Zkusím popsat pokroky našich dětí, UCHA a Centra

Ouška.

Troufnu si  tvrdit,  že na UCHU je  přeci  jen  vidět,  že již  oslavilo  několikáté  narozeniny  a  už  má

zaběhnutý svůj roční režim. To samé ale nelze říct o Centru Ouško, které se počátkem roku teprve

narodilo.  V  počátečních  porodních  bolestech  jsme  se  potýkali  s  různými  přípravami,  sháněli

vybavení do prostor Centra Ouško, snažili se dát o sobě vědět, aby nás našli ti správní lidé, děti s

rodiči, kterým můžeme být prospěšní. Když už se Ouško narodilo, hledali jsme nové kreativce a

lektory a kontaktovali i ty, kteří s námi již spolupracovali a i nadále spolupracují. Od nich jsme se

chtěli a stále se chceme naučit opět něco nového. Ať už jsou ty „novoty“ součástí kreativní tvorby

nebo znalostí a dovedností, stále nás posouvají dál. A proto jsme se od kojeneckého období Centra

Ouško mohli posunout k váhavému batolení. 

Nejistou chůzí jsme se v září pustili do aktivizačních dílen. Ale stejně jako dítko, kterému se povede

první krok a zkouší krůčky další, ani my jsme se nevzdali a trpělivě trénovali další a další kroky. 

Nyní, na konci roku 2015, jsou z nás již jistě stojící dítka, která objevují svět – v našem případě svět

registrovaných sociálních služeb. 

Tou pomyslnou třešničkou na dortu, byl příchod prvních uživatelů. Tenhle dárek byl pro Centrum

Ouško tím úplně nejdůležitějším okamžikem v tomto roce a my jsme viděli, že to, co děláme, má

opravdu smysl. S novou energií a vervou jsme se pouštěli do další práce. 

Zda výsledky, kterých společně dosáhneme příští rok, už budeme měřit třeba po stránce finanční –

to si netroufám tvrdit, my se spokojíme s tím, když nám ta naše „dítka“ budou ve zdraví prospívat a

budou všem naslouchat a pomáhat.

Lenka Ticháčková

předseda spolku
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Základní informace o UCHO, z.s.
UCHO, z.s.,  je  spolek,  který je registrovaný u spolkového rejstříku Krajského soudu v Plzni  pod

spisovou značkou L 6335. Spolek působí především v obci Tlumačov u Domažlic a ve Kdyni. Jedním

z hlavních cílů spolku je podpora volnočasových aktivit dětí, dospělých i seniorů, podpora dětí se

zdravotním postižením a pořádání charitativních akcí.

Kontaktní informace
Sídlo

Tlumačov 35

344 01 Domažlice

Telefon: 723 463 479, 724 503 952

IČO: 226 09 652

Bankovní spojení: Komerční banka: 107-8603440247/0100

Webová stránka: www.uchozs.cz

Organizační struktura

Členská schůze

• Homolková Marie, Ing.

• Kučerová Lenka

• Maierová Ludmila, DiS.

• Pivoňková Andrea

• Ticháčková Lenka

Výbor spolku 

• Homolková Marie, Ing.

• Maierová Ludmila, DiS.

• Pivoňková Andrea

• Ticháčková Lenka

Předseda spolku (statutár)

• Ticháčková Lenka

Místopředseda spolku

• Homolková Marie, Ing.
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Loga 

Motto:

Možná to někdy trvá déle než bys chtěl, ale vždycky něco vyjde, tak se neboj a vytrvej. 

Veronika Němcová
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Základní cíle spolku
1. Podpora aktivního a  kreativního  trávení  volného času  dětí,  dospělých  a  seniorů,  což  je

hlavním posláním spolku.

2. Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit.

3. Podpora kreativní tvorby, neprofesionálních uměleckých a řemeslných aktivit.

4. Podpora aktivního života v obci.

5. Podpora osob s hendikepem.

6. Ochrana přírody a krajiny, jakožto i podpora a rozvíjení principů trvale udržitelného rozvoje

obce,  posilovat  pocit  sounáležitosti  k  místu,  kde  občané  žijí  a  podporovat

spoluodpovědnost za stav prostředí.

7. Získávat a předávat odborné poznatky v oblasti zdraví, ekologie, veřejného a neziskového

sektoru.

8. Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti.

Formy činnosti spolku
1. Pořádání veřejných společenských a sportovních akcí, soutěží, tvořivých dílen, workshopů

a kurzů pro děti a dospělé.

2. Pořádání vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů, kurzů apod.

3. Pořádání charitativních akcí.

4. Provozování sociálních služeb pro hendikepované děti.

5. Fundraising  a  psaní  projektů,  grantů  apod.  vycházející  především  z  komunitní  metody,

realizace dlouhodobých projektů.

6. Spolupráce s místní samosprávou.

7. Výchovné využití regionu z hlediska ekologického a historického aspektu – péče o významné

krajinné prvky, kulturně historické památky apod., ekologické aktivity.
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Činnost v roce 2015

V uplynulém roce se uskutečnilo celkem 18 akcí v Tlumačově a v Centru Ouško ve Kdyni. Jedna akce

se uskutečnila ve spolupráci s obcí Tlumačov.

Slavnostní otevření Centra Ouško
30.1.  se konalo Slavnostní  otevření  Centra  Ouško. Pozvání  přijal  starosta města Kdyně pan Jan

Löffelmann,  paní  tajemnice  Mgr.  Dagmar  Bauerová,  strarosta  Tlumačova  pan  Bc.  Miroslav

Kabourek a místostarosta Tlumačova pan Josef Hruška, zástupkyně Rané péče Diakonie Stodůlky

Praha paní Mgr. Pavla Skalová, zástupkyně Střediska rané péče Tam Tam Praha paní Mgr. Martina

Péčová a její kolegyně, vedoucí Mateřského a rodinného centra Klenčátka paní Petra Mašínová,

Dis., hosté z řad rodičů dětí s hendikepem, přátelé UCHO, z.s., sponzoři a mnoho dalších.

Po slavnostním zahájení pronesli pár slov zástupci vedení obce Tlumačova i Kdyně a slova se ujala

rovněž patronka UCHA, z.s., paní Veronika Němcová. Několik hostů se omluvilo pro nepřízeň počasí

a nemoc. Přesto jsme společné chvíle  strávili  velmi pěkným způsobem, konverzace probíhala v

optimistickém duchu a věříme, že po úspěšném zahájení činnosti v Centru Ouško se nám bude

práce jen dařit. 
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Scrapbook - 7. 2. 2015
V sobotu 7.2. proběhla první výtvarná akce v Centru Ouško. Devět žen se s chutí a elánem pustilo

do papírového tvoření  pod vedením paní  Julie  Nagyové. Paní Nagyová se věnuje této výtvarné

technice již více než 14 let. Pro každou účastnici byl připraven set výtvarných potřeb - kreativní

papíry, ozdůbky, dekorace, štítky a podobně. Scrapbookem se dají zdobit záložky do knih, fotoalba,

přání a mnoho dalšího. Paní Nagyová poskytla ke tvoření i svoji, velmi dobře vybavenou, výtvarnou

výbavu. Účastnice tak měly k tvoření možnost využít různých razítek, raznic, kleští, tvarované nůžky,

dekorační materiály apod. Práce to byla velmi zajímavá, ale také velmi časově náročná. V plánu

byla výroba 3 výrobků - francouzské záložky, přáníčko a minifotoalbum. 
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Den otevřených dveří v Centru Ouško
V sobotu 7. března proběhl v Centru Ouško Den otevřených dveří.  Hosté mohli  nahlédnout do

prostor, které náš spolek užívá.  Návštěvníci  si  mohli  prohlédnout fotografie z činnosti  spolku a

obdrželi letáčky s plánovanými akcemi, které se chystají. Některého z hostů velmi zaujaly knihy v

naší knihovničce s odbornými knihami, velkému zájmu se těšily knihy psané Braillovým písmem s

reliéfními obrázky. Všichni si mohli vyrobit záložku do knihy, aby měli památku na tento den. Zájem

tvořit měli jak rodiče tak děti. Odpoledne jsme se setkaly s děvčaty z klatovského spolku Podej nám

ruku, která nás přijela podpořit. Zájem o provoz Centra Ouško projevily i některé studentky dálkové

formy VOŠ z Domažlic. 
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Velikonoční dětská dílna – 4. 4. 2015
V sobotu 4. dubna posloužil sál v KD v Tlumačově pro dětskou velikonoční dílničku. Děti si přišly

vyrobit obrázek z pohlednice, k jehož výrobě použily různé typy raznic, dále pak vyráběly zdobenou

kartonovou  krabičku  a  narcisku  z  plata  od  vajíček.  Krabičky  bylo  potřeba  nejprve  nabarvit  a

následně ozdobit vajíčky a zvířátky, které jsme vystřihly z ubrousků. I na narcisce se muselo řádně

zapracovat, nejprve vystřihnout z kartonu od vajec dva košíčky, nabarvit okvětní lístky, z barevného

papíru vyrobit listy a vše nakompletovat. Práce bylo hodně, ale šla velmi pěkně od ruky. 
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Aprílové tiskání v Centru Ouško – 11. 4. 2015
V sobotu 11. dubna se Centrum Ouško proměnilo ve velkou „tiskárnu". Děti, které si se svými rodiči

přišly užít jarní dopoledne kreativním způsobem, využily ke své tvorbě předšité látkové „plátno" a

pomocí barev na látku a razítek tvořily svá umělecká dílka. Mohly vybírat z různých razítek – s

motivem zvířátek, dopravních prostředků nebo květin, k dispozici byly i barevné fixy, určené pro

práci s látkou. Děti tak svým zvířátkům domalovaly oči, beruškám tečky, květinám lístečky apod.

Obrázek se dosušil  fénem a doplnil  o dřevěné polorámečky.  Práce zabrala zhruba dvě hodinky.

Některé děti stihly obrázky i dva.
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Knoflíkové tvoření v Centru Ouško – 2. 5. 2015
První májové sobotní dopoledne patřilo v Centru Ouško opět dětem. Knoflíkové tvoření přilákalo

11 dětí a jejich rodiče do našich prostor, kde se dvě hodinky tvořilo. Dílnička měla tentokrát dvě

části.  V  té  první  si  děti  z  velkého keramického knoflíku,  který  byl  zhotoven  ze  samotvrdnoucí

keramické hmoty,  vyrobily  holčičku nebo kluka dle svého gusta.  Ruce a nohy byly zhotoveny z

chlupatých drátků, nechyběly rukavičky a botky, na vlásky některé děti volily vlnu jiné kokosové

vlákno. Z vlny se daly vyrobit velice pěkné copánky, na kudrlinky pak použily kokosové vlákno. Ještě

sukni nebo kraťasy a postavičky byly na světě. Stačilo dolepit očka a namalovat pusu a závěsný

kamarád či kamarádka do pokojíčku je tu. V druhé části děti dostaly keramickou hmotu, ze které si

některé  vytvořily  kuličky,  do  kterých  pak  vyrážely  tvary  z  pravých  knoflíků  připevněných  na

korkových držátkách, jiné se přiklonily ke klasice – váleček a vykrajovačky. Špejlí se dotvořily dírky a

knoflíky byly na světě. Práce bylo hodně, ale stálo to za to. Vznikaly vskutku originální kousky. 
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Tlumačovskej puchejř aneb Konec vodníků na Chodsku

23. 5. 2015
V sobotu 23. května proběhl v Tlumačově již druhý ročník akce pod názvem Tlumačovskej puchejř

aneb Konec  vodníků  na Chodsku.  Ti,  kteří  byli  na  prvním ročníku  již  vědí,  co  se  za  tajemným

názvem skrývá. Ano – opět šlo o netradiční oslavu Dne dětí – letos trochu s předstihem. Pochod

určený pro rodiče s dětmi začínal v dřevěném altánku na návsi v Tlumačově. Vodník ze zdejšího

rybníka rozdával dětem kartičky, na které si pak během cesty vázaly pentličky, které získávaly za

splněné úkoly na trase ve směru na Pelechy. Trasa byla dlouhá necelé 3 km, takže ji  zvládli i  ti

nejmenší.  Celkem  na  čtyřech  stanovištích,  kde  již  čekali  vodníci  a  rusalky,  se  museli  účastníci

zastavit, aby vykonali zadané úkoly. Museli například poznat, která zvířata patří do lesa, na statek

nebo k rybníku, hledali v přírodě, co k vodě nepatří, lovili v tajemných plechovkách, nebo zdolávali

překážkovou dráhu. V cíli, který byl umístěn do dřevěného altánku v parčíku na Pelechách, pak na

ně čekala „vodníkova žena", která malé cestovatele odměnila diplomem a drobnými dárečky. V

parčíku pak děti  mohly vyzkoušet provazovou lávku, ulovit  si  velrybu nebo kapra,  zkoušet  svou

mušku ve střelbě tenisákem na plechovky, poměřit síly v závodě hastrošů a nebo si opéct buřtíka. Z

Tlumačova startovalo 44 dětí a na 40 dospělých, v parčíku na Pelechách se přidaly ještě další děti s

rodiči.
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Víš co sn(m)íš? - 3. 6. 2015
Ve středu 3. června uspořádal spolek v Centru Ouško ve Kdyni přednášku s názvem Víš co sn(m)íš?

O  poruchách  příjmu  potravy  přednášela  paní  Bc.  Simona  Vroblová  Váchalová,  z  neziskové

organizace STOP - PPP, která se touto problematikou a pomoci lidem s nezdravými stravovacími

návyky a poruchami v oblasti příjmu potravy zabývá již několik let. Velmi poutavým a zajímavým

povídáním jsme strávili téměř dvě hodiny. Zájemci o toto téma byli obeznámeni s různými typy

poruch  jako  je  mentální  anorexie,  bulimie,  přejídání,  bigorexie  a  další.  Všichni  účastníci  měli

možnost s paní Vroblovou Váchalovou prodiskutovat své dotazy. Každý účastník obdržel na závěr

přednášky malý zdravý dáreček.

Předání víček – 10. 6. 2015
V pondělí 10. června dopoledne bylo předáno firmě z Českého Těšína, která vykupuje a sváží víčka

pro  Domažlickou  šanci  onkoláčkům,  23 pytlů  naplněných víčky  od pet  lahví.  Předání  proběhlo

naprosto v pohodě, žádný z pytlů se neprotrhl, takže se ani nic nevysypalo a nebylo tedy, co sbírat.

Všem našim sběračům děkujeme a samozřejmě SBÍRÁME DÁL!
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Bezpečně na prázdniny – 1. 7. 2015
První červenec je sice začátek velkých letních prázdnin, ale děti z mateřských škol v Tlumačově a v

Pasečnici si na ty „své velké prázdniny" ještě několik dní počkaly. A aby to čekání rychleji uteklo a

bylo příjemné, užitečné a plné těch správných informací, uspořádal spolek UCHO, z.s., ve spolupráci

s policií ČR besedu věnovanou bezpečnosti dětí. Od rodičů slyší děti o bezpečnosti dnes a denně,

ale slyšet tyto informace přímo od policistky v uniformě, už běžné není. V průběhu necelé hodiny si

paní  poručice  Mgr.  Dagmar  Brožová  povídala  s  dětmi  o  bezpečnosti  v  autě,  na  chodníku  a  o

bezpečnosti při jízdě na kole a poradila dětem, jak mají zvládnout a vyřešit některé situace. Děti se

také dozvěděly, jak se zachovat, když se ztratí, a jak se mají zachovat při setkání s cizím člověkem. 
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Babi, dědo, pojď si hrát - 18. 7. 2015
Název další kreativní dílničky Babi, dědo, pojď si hrát již sám o sobě napovídal, že v sobotu 18.

července budou děti v Centru Ouško tvořit za doprovodu svých prarodičů. Celkem se sešlo šest dětí

a tři babičky. A co jiného se mohlo vyrábět v krásném slunečném prázdninovém dni, než samotné

sluníčko. Všem dětem, a možná i babičkám, se asi nejvíce líbila ta část, kdy si za pomoci vodových

barev na svých dlaních a za zpěvu písničky Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, „plácaly" sluneční

paprsky na papír. Během hodinky byla krásná, barevná a prozářená sluníčka z CD hotová a děti již

přemýšlely, kam si je doma zavěsí. 
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Vzpomínáme na prázdniny – 29. 8. 2015
Poslední prázdninový víkend patřil v Centru Ouško opět dětem. Sobotní dopoledne jsme věnovali,

společně s dětmi, vzpomínání na prázdninová putování, výlety, dovolené, sportování a zároveň si

vyrobili veselé rámečky na prázdninové fotografie.

Děti mohly použít na zdobení sololitového rámečku různé dekorace – skořápky ořechů, pěnovou

hmotu, knoflíky, ulity, korálky, barevné dřevěné válečky, dekorační barevná lepidla a mnoho dalších

materiálů.

Když  byly  dřevěné  rámečky  téměř  hotové,  zkrátili  jsme  si  čas,  kdy  schnulo  lepidlo,  výrobou

papírového rámečku na fotku. Děti si ze čtvrtek vystřihly tvar rámečku. K vymalování pak použily

pastelky. 
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Setkání rodin Rané péče v Centru Ouško – 2. 10. 2015
V pátek 2.10. proběhlo v Centru Ouško setkání rodin z Rané péče Praha Stodůlky. S touto organizací

jsme již v kontaktu delší čas a tak jsme mohli pozdravit naše přátele, a to nejen z Rané péče, ale i z

klatovské organizace Podej nám ruku, a představit jim naši současnou činnost, popovídat si, říct si

co je nového a jak se říká u nás na Chodsku - prostě "pobejt". Dvě hodinky z pátečního odpoledne

utekly jako voda a my už se těšíme na některé z dalších setkání.
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Vítání občánků - 3. 10. 2015
V sobotu  3.10.  připravil  spolek  ve  spolupráci  s  obcí  Tlumačov  "Vítání  občánků".  Pozváno bylo

celkem  10  rodin.  Akce  se  zúčastnilo  7  rodin.  V  místním  pohostinství  U  Matěje,  přivítal  nové

občánky  Tlumačova  pan starosta  Miroslav  Kabourek,  písničku  na  flétničku  nám  zahrála  slečna

Monika, na klávesy jí doprovodila její paní učitelka a pak již následovalo předávání květin rodičům,

dárečků dětem a podepisování pamětní knihy. Do pamětní knihy obce tak přibyl další historicky

cenný zápis.
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Den sociálních služeb a Den pro zdraví – 7. 10. 2015

7. října jsme byli pozváni na Den sociálních služeb a Den pro zdraví, který se po roce konal opět v

MKS v Domažlicích. Na této akci se prezentovali poskytovatelé sociálních služeb Plzeňského kraje a

další organizace, které se věnují nějakým způsobem sociálním službám nebo službám návazným.

Organizace  se  zde  mohou  prezentovat  prostřednictvím  panelů  s  informacemi  o  sobě  nebo

prezentací, která je promítána na plátno v sále. I náš spolek byl pozván, aby mohl představit nový

program s názvem „Na cestě s Vámi", který běží v Centru Ouško od září 2015.
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Podzimní dětská dílna – 31. 10. 2015
Podzim přinesl do přírody barvy a dětem podzimní prázdniny. A to již tradičně znamená podzimní

dětskou dílničku v kulturním domě v Tlumačově. V sobotu 31. října se sešlo v sále několik dětí,

které odolaly bacilům chřipek a angín, a s vervou se pustily do vyrábění. Jako vždy byly připraveny 3

výrobky.  Největším  výrobkem  byl  drak,  který  měl  tělo  zhotovené  z  nafouknutého  balonku,

šikovnost prstíků si děti  vyzkoušely při trhání krepového papíru, který lepily na čtvrtky ve tvaru

jablíčka nebo hrušky a novinkou byly sádrové odlitky zvířátek. Ty si děti vybarvovaly temperovými

barvami. Opět stačily dvě hodinky času a krásná dílka byla na světě. Tvoření se zúčastnili i někteří

rodiče.
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Vánoční prodejní výstava – 21. - 22. 11. 2015
Čtvrtý  ročník  Vánoční  prodejní  výstavy  v  Tlumačově  se  už  tradičně  konal  poslední  listopadový

víkend před adventem. V letošním ročníku došlo ke změně ve výstavní části. Staročeské Vánoce a

zvyky, které k těmto svátkům patří, vystřídaly Vánoce světové. Návštěvníci se tak mohli dozvědět,

jak se slaví Vánoce např. v Africe, ve Švýcarsku, Norsku, Francii, USA nebo třeba v Japonsku, Mexiku

a jinde. Nechyběly ani ukázky vánočních zvyků z těchto zemí. Podařilo se nám sehnat i  mnoho

dekorací, předmětů a tiskovin o výše zmiňovaných zemích a tak výstavní část byla skutečně bohatá.

Vše doplňovaly nádherně prostřené stoly, které představovaly sváteční tabule v některých zemích.

Přípravu svátečních tabulí již tradičně zajistil penzion Podveský mlýn. A co všechno bylo letos k

vidění? Počet výstavců se zvýšil  a tak nabídka byla velmi pestrá. Šperky z fimo hmoty, dřevěné

korále,  patchworkové etue,  tašky,  peněženky,  drátované předměty,  keramika,  korálky,  ozdoby z

korálků, šité hračky a dekorace, paličkovaná krajka, svíce ze včelího vosku, korálkoví a háčkovaní

andělé,  výtvarné  zboží  a  potřeby,  pletené  hračky,  papírový  pedig,  ručně  malovaná  trička,

scrapbook, ručně vyřezávané betlémy, šperky, zboží  z  medového ráje, adventní  svícny a věnce,

zdravé svíce, vlněné a plstěné zboží, perníčky, cukroví, výrobky našeho spolku, šály, rámečky na

obrázky a mnoho a mnoho dalšího. Nechybělo ani občerstvení, káva, svařák a to nejdůležitější pro

dětičky – vánoční dětská dílna. Místečko v sále si našla i propagace našeho spolku. Výtěžek z této

akce bude použit na provozní náklady Centra Ouško ve Kdyni. 
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Vánoční papírový pedig – 28. 11. 2015
Sobotní odpoledne naskytlo příležitost sedmi ženám vyzkoušet si  u nás v Centru Ouško pletení

papírového pedigu. Toto krásné tvoření zde předváděla paní Romana Kulhánková, pro kterou je

papírové „kroucení" velkým koníčkem. Jak správně postavit  základnu při  pletení  stromečku,  jak

ukončit  špičku, jak si  zhotovit  adventní  svícen z kruhu a hlavně jak si  správně umotat roličku z

papíru,  aby držela  a  byla  použitelná,  tak to  vše  a  ještě  mnohem víc  si  vyzkoušely  ženy  všech

věkových kategorií. Každá z účastnic na závěr kurzu dostala od paní Kulhánkové krásnou pedigovou

hvězdu.
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Počítačový kurz - 12. 12. 2015
Sobotní  dopoledne  patřilo  v  Centru  Ouško  účastníkům  počítačového  kurzu.  S  cílem  získat

informace a hlavně dovednost umět si nadefinovat svůj textový editor např. pro sepsání nějakého

dokumentu nebo absolventské práce se v devět hodin pustili všichni přítomní do práce. Se základy

práce v textovém editoru se přišlo poprat několik účastníků, kteří se dozvěděli jak formátovat text,

volit písmo, jaké možnosti skrývá úprava odstavců, jak navolit barvu textu, jak upravit celý odstavec

nebo jen jeho část. Mgr. Miroslav Málek z firmy MediaComp velmi přátelsky a lidsky předával své

znalosti a dovednosti, informace byly dobře srozumitelné, přínosné a čas rychle plynul. Ihned po

ukončení kurzu se domluvilo další pokračování kurzu.
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Centrum Ouško

UCHO, z.s., podporuje děti se zdravotním postižením, jejich rodiče a osoby o ně pečující. V rámci

Centra Ouško rozšiřuje spolek služby sociální prevence a vytváří vhodné místo pro setkávání dětí se

zdravotním postižením a  jejich  rodin.  Od  září  začaly  v  Centru  Ouško běžet  aktivizační  dílničky,

zájemci  mohli  využít  možnosti  vypůjčení  odborné  literatury  a  jednou  v  týdnu  mohli  přijít

dopoledne rodiče s dětmi navštívit hernu při tvořivých hrátkách.

Aktivizační dílničky
Program dílniček je přizpůsoben dětem, které se sejdou na aktivizační dílně. S dětmi pracují a tvoří

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a členové spolku Ucho. 

Cílem dílniček je nabídnout prostor pro vyjádření vlastního já nejen kreativní tvorbou, osvojení,

prohloubení  a  upevnění  osobních  i  sociálních  schopností  a  dovedností.  Dílny  podpoří  rozvoj

smyslového  vnímání,  trénink  jemné  motoriky,  trénink  grafomotoriky,  nácvik  sebeobslužných

dovedností. Dílničky zprostředkují kontakt se sociálním prostředím, smysluplně vyplní volný čas a

poskytnou poradenství  a  podporu při  obstarávání  osobních záležitostí.  Každá dílnička obsahuje

společnou práci, individuální činnost, zábavu i relaxaci. 

Tato služba je poskytována dětem zdarma a není registrovanou sociální službou. 
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Tvořivé hrátky pro rodiče s dětmi
Každou středu si mohly děti přijít vytvořit jednoduchý výrobek, pohrát si či vymalovat obrázky. Kdo

neměl zrovna náladu, mohl jen tak relaxovat. Vítány byly všechny děti.
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Knihovna
Tituly  do  knihovny  jsou  vybírány  se  záměrem  rozšířit  informovanost  veřejnosti,  rodičů  i  osob

pečujících o děti se zdravotním postižením o konkrétních typech zdravotního postižení, vzdělávání,

rozvoji a péči o děti se zdravotním postižením, různých dietách, možnostech komunikace, rozvoji

osobnosti, kreativní činnosti apod.

Klub Ouško
Klub Ouško nabízí  setkávání  rodin s  dětmi  se  zdravotním postižením (mentální  a  kombinované

postižení),  besedy,  informace  a  vzdělávání  pro  rodiče,  tvořivé  dílničky,  sdílení  kontaktů  na

odborníky, sdílení informací, zkušeností, nápadů, typů. S cílem zaměřit se prostě na to, co zajímá

rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením.

27







Výroční zpráva spolku UCHO, z.s. - rok 2015

Představení podpořených projektů

Projekt Umět CHytře Odpovědět

Umět  CHytře  Odpovědět  je  název  projektu,  který  byl  finančně  podporován Plzeňským krajem.

Cílem projektu bylo nabídnout tvořivé dílny a vzdělávací besedy zábavnou formou všem dětem bez

rozdílu zdravotního omezení. 

Během kreativního tvoření docházelo zcela přirozeným způsobem k potkávání se dětí s běžným

vývojem i dětí se zdravotním postižením, jejich rodičů, prarodičů i ostatních příbuzných, kteří mají

chuť vzájemně spolupracovat při  společné tvorbě a smysluplně trávit  svůj volný čas.  Stejně tak

mohly děti poznávat svět a rozvíjet své vědomosti během besed.

Dalším  cílem  projektu  bylo  upevnění  a  posílení  vztahů  ve  společnosti,  potírání  jakýchkoliv

předsudků týkajících  se  různých druhů hendikepu i  věkového  rozdílu  a  vytvoření  prostoru  pro

vzájemné poznání se a předávání zkušeností velmi příjemnou formou.

Doba realizace projektu: od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015

Celkové náklady projektu: 25. 000,- Kč, dotace PK činila 10. 000,- Kč

V rámci projektu Umět CHytře Odpovědět proběhly následující akce: 

• Velikonoční dětská dílna (4. 4. 2015)

• Aprílové tiskání (11. 4. 2015)

• Knoflíkové tvoření (2. 5. 2015)

• 2. tlumačovský puchejř aneb Konec vodníků na Chodsku (23. 5. 2015)

• Beseda - Víš co sn(m)íš? (3. 6. 2015)
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Projekt UCHO, z.s. - Slyšet, naslouchat a konat 

UCHO, z.s. - Slyšet, naslouchat a konat je název projektu, který byl částečně finančně podporován

Plzeňským krajem, a který vystihuje činnost spolku v Centru Ouško.

Finanční prostředky v rámci projektu získané z dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 byly

použity na účely uvedené v rozpočtu, který byl předložen spolu se žádostí o dotaci. Konkrétně se

jednalo o náklady na propagaci a nákup služeb. V rámci propagačních materiálů byl zakoupen roll-

up, razítko, papíry a toner k natisknutí propagačních plakátů a letáčků. Náklady za služby činily

převážně náklady spojené se správou webu.

Právě díky propagaci projektu, mohou být splněny jednotlivé aktivity:

Aktivizační dílny navštěvuje v Centru Ouško několik dětí s různým stupněm mentálního postižení a

několik dětí s kombinovaným postižením. Na základě individuálních potřeb dětí, jejich schopností a

současných dovedností se děti během AD zaměřují  zejména na oblasti,  které jsou přínosné pro

udržení dosavadních dovedností, a které vedou k dalšímu rozvoji – jde hlavně o oblast smyslového

snímání, grafomotoriky, soustředění, schopnosti udržet pozornost apod.  

V rámci činnosti Klubu Ouško proběhlo mimo jiné setkání klientských rodin Rané péče. 

Ženy,  které pečují  o  malé  děti  nebo o  osoby závislé  na péči  další  fyzické  osoby,  jsou často  ve

společnosti znevýhodňovány, a to především na trhu práce. Centrum Ouško pořádalo  vzdělávací

kurzy,  při  kterých  si  takto  pečující  ženy  mohly  osvojit  nové dovednosti,  získat  další  vzdělání  a

informace, které jim usnadní znovuzačlenění do běžné společnosti a zpět na trh práce.

Dotace PK na tento projekt činila : 20. 000,- Kč
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Poděkování

Velice mě těší, že můžeme poděkovat všem, a že jich není málo, kteří nám pomáhají a podporují, a

to nejen finančně. 

Nemůžu opominout zmínit podporu města Kdyně, v čele s panem starostou Löffelmanem. Město

Kdyně nám pronajímá prostory a podpořilo nás v cestě k registraci sociální služby. 

Dále pak chci zmínit odbor sociálních věcí města Domažlice, který nás zve každoročně k prezentaci

našich služeb na Dni sociálních služeb a Dni pro zdraví v Domažlicích.

Poděkování patří i obci Tlumačov za finanční příspěvek a za poskytování prostoru při našich akcích.

Za sponzorský dar děkujeme i firmě DOTIKO, obci Česká Kubice a firmě ANS. 

Dále  pak  rodinám či  jednotlivcům,  kteří  nás  podpořili  finančním  příspěvkem,  to  jsou  manželé

Aulíkovi, Štípkovi a Konopovi. Nebo těm, kteří věnovali věcné ceny, hračky či knihy, jsou to manželé

Nagyovi, Němečkovi, Vacíkovi, pan Jedlička, paní Knetlová, paní Jalová, paní Löffelmannová, paní

Lochařová, paní Beranová a naše patronka paní Němcová.

Nadále jsme v kontaktu s organizacemi, které nám pomáhají jít v Centru Ouško správným směrem.

Děkujeme  Rané  péči  diakonie  Praha  Stodůlky  –  nyní  již  Barandov,  neboť  se  nám  raná  péče

přestěhovala,  dále pak SPC Horšovský Týn, konkrétně paní  Mgr.  Mazancové a také děvčatům z

Městské knihovny Kdyně. 

Poděkování patří i Pavlovi Vondrašovi za pomoc při přípravách Vánoční výstavy a našim rodinám,

především manželům Radkovi Ticháčkovi a Pavlovi Homolkovi za pomoc při technickém zajištění

některých akcí,  přátelům jako je  Milena Hánová,  paní  Ticháčková,  Radka Proklová,  na  které  se

můžeme obrátit o pomoc s přípravami a zajištění akcí a nikdy nás neodmítnou. 

Na závěr této děkovné části bych ráda poděkovala všem děvčatům ze spolku. Děvčata, bez Vás by

to nešlo, a proto Vám patří velký dík za Vaši zcela dobrovolnou a nezištnou činnost.

Kdybych na někoho náhodou zapomněla, není to proto, že si jejich pomoci a podpory nevážíme, ale

podpora našeho spolku je opravdu veliká. Za to patří všem velké dík!

Lenka Ticháčková,

předseda spolku
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Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztráty
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Výkaz zisku a ztráty
ke dni: 31. 12. 2015

(v Kč)

IČ: 22609652
Sídlo účetní jednotky: Tlumačov 35, 34401 Tlumačov DIČ: CZ22609652

Název položky Činnost hlavní Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 876
1. Spotřeba materiálu 876
2. Spotřeba energie 0 0
3. Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 0 0
4. Prodané zboží 0 0

II. Služby celkem 0
5. Opravy a udržování 0 0
6. Cestovné 0 0
7. Náklady na reprezentaci

8. Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem 0 0 0
9. Mzdové náklady 0 0
10. Zákonné sociální pojištění 0 0
11. Ostatní sociální pojištění 0 0
12. Zákonné sociální náklady 0 0
13. Ostatní sociální náklady 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0
14. Daň silniční 0 0
15. Daň z nemovitosti 0 0
16. Ostatní daně a poplatky 0 0

V. Ostatní náklady celkem 45 0 45
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0
18. Ostatní pokuty a penále 0 0
19. Odpis nedobytné pohledávky 0 0
20. Úroky 0 0
21. Kursové ztráty 0 0
22. Dary 0 0
23. Manka a škody 0 0
24. Jiné ostatní náklady 45 45

VI. 0 0 0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0
26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. majetku 0 0
27. Prodané cenné papíry a vklady 0 0
28. Prodaný materiál 0 0
29. Tvorba rezerv 0 0
30. Tvorba opravných položek 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0
0 0

32. Poskytnuté členské příspěvky 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 0
Náklady celkem 876

Daňový subjekt: UCHO, z.s.

Činnost 
hospodářská

57 282 58 158
57 282 58 158

33 890 33 890

7 586 7 586
26 304 26 304

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními s ložkami

91 217 92 093




