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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, jak jsme byli, či nebyli 

úspěšní. 

Vybrat a zvolit míru ke změření úspěšnosti bude velice těžké. Každý z nás totiž řadí priority jinak. Někdo má na prvním 

místě zdraví, někdo úspěch v práci – jiným postačí štěstí vlastních dětí … 

Já to vidím asi takto.  

Spolek UCHO, z.s, je již ostřílenou organizací, takže zajištění různorodých akcí během roku se již pomalu stává rutinou. 

Přesto se stále hodně věcí učíme, potkáváme nové tváře, nové sponzory, mapujeme nové oblasti, které jsou zajímavé 

nejen pro nás, ale hlavně pro Vás. V této činnosti nás i v letošním roce podporovalo mnoho našich blízkých, přátel 

a příznivců spolku.  

Zajímavou a pro nás zatím jakousi tajemnou zahradou se stalo zavedení pokladen EET. Zda i náš spolek bude muset 

tuto pokladnu mít a používat, to je zatím předmětem zkoumání a jednání s finančním úřadem.  

V Centru Ouško utekl rok jako voda a v dubnu roku 2017 budeme moci sfouknout pomyslnou svíčku na dortu k prvním 

narozeninám – k prvnímu roku registrované sociální služby.  

Rok to byl v Oušku neobyčejně zajímavý. Několik dětí mohlo strávit svůj volný čas s námi a my jim ho zpestřovali tak, 

aby se dobře bavily, ale přitom se i něčemu přiučily. Přibylo mnoho potřebného vybavení, jako je program Boardmaker 

na výrobu komunikačních karet, různé pomůcky, hračky … 

Personál Centra Ouško se částečně obměnil, to ale nikterak neubralo na kvalitě služby. Různorodost povah, pohledů 

na svět, způsobů komunikace … to je právě to, co je pro nás důležité. Ani svět okolo nás není černobílý, ale je 

neobyčejně barevný, pestrý, různorodý a plný situací, se kterými si musíme umět poradit.  

Jak si poradíme následně s rokem dalším, to ukáže čas. Já ale věřím, že vše příchozí ustojíme a budeme si opět moci 

říct – je nám zase o rok víc… 

 

 

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 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

• Homolková Marie, Ing. 

• Kočandrlová Edita, Mgr. 

• Kučerová Lenka 

• Maierová Ludmila, DiS. 

• Pivoňková Andrea 

• Ticháčková Lenka 

• Urbánková Jiřina 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Ouško v roce 2016 získalo nové mnoho významové logo, které zhotovil grafik pan Michal Džulaj. Vytvořil 

logo, které jasně předává naši myšlenku: nesymbolizuje jen ouško coby vyobrazený název, ale i otisk prstu, tedy 

zdůrazňuje jedinečnost každého človíčka, který do Ouška zavítá. - Nedají se totiž jednoduše shrnout do jednoho 

pojmu, každý z nich je jiný a jedinečný… stejně jako jsou otisky prstů.  

 

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 2016 

V uplynulém roce se uskutečnilo celkem 17 akcí. Z toho dvě akce proběhly ve spolupráci s obcí Tlumačov. 

 

POČÍTAČOVÉ KURZY 

Z roku 2015 se nám do roku 2016 přeneslo pokračování počítačových kurzů zaměřených na práci s textovým editorem 

a tabulkovým kalkulátorem, který vedl pan Mgr. Miroslav Málek z firmy MediaComp. Tento kurz se rozrostl celkem na 

sedm pokračování. V roce 2016 proběhly dva kurzy v lednu (15.1.2016, 29.1.2016), v únoru (26.2.2016), v březnu 

(18.3.2016) a poslední kurz proběhl v dubnu (1.4.2016).  

 

 

 

TVOŘENÍ S FIMO HMOTOU – 30. 1. 2016 

Leden nabídl fimo tvoření, kterého se k našemu překvapení účastnily zejména děti. Průvodcem kreativní dílničky byla 

paní Šmerdová ze Kdyně. Propisky, kancelářské svorky a spony do vlasů byly předmětem zdobení. Paní Šmerdová i její 

dcera Klára se malým kreativcům plně věnovaly a pro práci s polymerovou hmotou je naprosto nadchly.  
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DĚTSKÁ JARNÍ DÍLNA – 9.  4. 2016 

V sále Kulturního domu v Tlumačově se tvořila jezírka z cédéček, krabičky na velikonoční vajíčka a květinové zápichy. 

Dalo by se říct, že tato dílna byla další z mnoha, ale opak je pravdou. Výjimečnost dětskému tvoření dodával nový 

lisovací a vyřezávací stroj BigShot, který jsme získaly z finančního daru obce Tlumačov. Tento stroj se těší velké oblibě 

i při tvoření v Centru Ouško.  

 

 

 

SEMINÁŘ O ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACI – 23. 4. 2016 

Zájemci se zúčastnili semináře na téma Metody alternativní komunikace a možnosti jejich využití. Mgr. Pavla Skalová 

účastníky poutavým způsobem seznámila s možnostmi alternativní a augmentativní komunikace. Ohlas na seminář byl 

velmi kladný, proto věříme, že se nám podaří navázat na toto téma dalším vzdělávacím seminářem ve spolupráci 

s Mgr. Pavlou Skalovou.  
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TLUMAČOVSKEJ PUCHEJŘ – 28. 5. 2016 

V květnu do Tlumačova přitáhli Lovci mamutů, aby účastníky třetího Tlumačovskýho puchejře provedli nástrahami 

tlumačovských luk a hájů. 82 dětí v doprovodu 47 dospěláků (+/- nějaké drobotí v kočárcích či bříškách budoucích 

maminek) dostalo v cíli zaslouženou odměnu za zdolání trasy s úkoly. Zpestřením byla i možnost vyzkoušet si „Stezku 

pro bosou nohu“ v cíli.  

 

 

 

BABI, DĚDO, POJĎ SI HRÁT – PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY 

Babi, dědo pojď si hrát aneb tři dílničky pro prarodiče a jejich vnuky a vnučky se během letních prázdnin konaly 

v Centru Ouško. První dílnička sice nebyla naplněna, o to větší účast měly zbylé dvě. Společně s indiány jsme vyráběli 

lapač snů a těsně před zahájením školního roku si mohly děti ve spolupráci s prarodiči vyzdobit látkový sáček na 

přezůvky nebo látkovou tašku.  
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 1. 10. 2016 

Vítání občánků je již říjnovou tradiční akcí, která je připravována ve spolupráci s obcí Tlumačov. Letos bylo přivítáno 

8 nových občánků. 

 

 

 

PODZIMNÍ DĚTSKÁ DÍLNA – 22. 10. 2016 

A protože se tiskání na látkové polotovary velmi osvědčilo, přenesly jsme téma tiskání i do podzimní dětské dílny. Ta se 

konala v sále Kulturního domu v Tlumačově ke konci října a návštěvnost byla velmi uspokojivá. Děti tvořily jak 

samostatně, tak hromadně. Společné tiskání na dlouhý pruh látky se velmi líbilo.  
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA – 19. – 20. 11.  2016  

Vánoční výstava se konala již po páté a letos nabízela možnost vydat se prostřednictvím výstavní části do různých 

koutů světa a podívat se, jak se slaví Vánoce jinde. Ten, kdo virtuálně docestoval, se mohl následně občerstvit, či si 

nakoupit vánoční dárečky z pestré nabídky od kreativců a nositelů lidových řemesel, kteří na výstavě prodávali 

a předváděli svůj um.  

 

 

 

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK – 21. 11. 2016 

Záštitu nad Vánočním charitativním jarmarkem jsme převzaly tohoto roku poprvé. Děvčata, která pro nás jarmark 

připravila, si zaslouží náš upřímný dík. Možnost nákupu vánočních dárků v kombinaci s pomocí dobré věci byla do 

posledního naplněna. Díky výdělku z Jarmarku se podařilo získat téměř všechny potřebné prostředky na zajištění 

provozu Centra Ouško pro rok 2017.  
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OSTATNÍ AKCE 

Akce Fimo-váza, scrapbook a čokoládování se nepodařilo uskutečnit, z důvodu nesplnění požadovaného počtu 

účastníků na danou akci.  

Také jsme se spolupodílely na zajištění obsluhy při seniorském odpoledni, které se konalo v prosinci v sále Kulturního 

domu v Tlumačově.  

 

SBÍRÁNÍ VÍČEK 

Stále se věnujeme i charitativní činnosti. Sbíráme víčka od pet lahví a brýle. Poslední předání víček proběhlo 

29. 7. 2016 firmě z Českého Těšína, která vykupuje a sváží víčka pro Nadační fond Šance onkoláčkům, celkem bylo 

předáno 22 pytlů naplněných víčky. 

 

SBÍRÁNÍ BRÝLÍ 

14. října byl také zaslán balík plný brýlí, a to v počtu – 181 kusů brýlových obrub, které jsou určeny pro africké Malawi. 

Brýle budou roztříděny a přeměřeny v optice v Českém Těšíně a následně odvezeny do Afriky. Všem dárcům patří naše 

upřímné díky. 
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CENTRUM OUŠKO 

Počátek roku 2016 se v Centru Ouško nesl v duchu velkých příprav.  

Administrativa spojená s registrací služby sociální prevence, a to konkrétně Sociálně aktivizačních služeb pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, byla opravdu rozsáhlá. Vše ale proběhlo tak, jak mělo, a my se mohly v dubnu 

pochlubit, že máme „zaregistrováno“.  

Oblast administrativy v sociálních službách je oblastí poměrně obsáhlou, a tak i dnes, po ¾ roce provozu Centra Ouško 

stále ještě objevujeme nové a nové oblasti, kterým je třeba se „papírově“ věnovat.  

Sociálně aktivizační služba může nabídnout svou podporu či pomoc až 15 dětem týdně. V roce 2016 využívalo sociální 

služby 8 dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením, se kterými pracovali 1 sociální pracovník, 2 pedagogové - 

vychovatelé a jeden pracovník v sociálních službách. Technicko-administrativní zázemí zajišťují paní účetní, 

administrativní pracovnice a vedoucí služby.  

Pro zhotovení informačních letáčků pro sociální službu Centra Ouško, na jejichž textové úpravě se podílela 

Mgr. Helena Gruberová, bylo použito nové logo Michala Džulaje. Tiskárna DragonPress pro nás následně letáčky 

sponzorsky vytiskla.  

Zázemí Centra Ouško je využíváno nejen pro provoz sociální služby, ale i pro různé kurzy, přednášky a dílničky.  

Své prostory poskytlo Ouško v dubnu a v listopadu také Centru pro dětský sluch TamTam, o.p.s. pro setkávání 

klientských rodin jejich rané péče, která je zaměřena na podporu a pomoc rodinám dětí s poškozením sluchu či 

sluchovým postižením. 
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POSLÁNÍ 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Centra Ouško (dále jen SAS) je 

umožnit dětem s mentálním a kombinovaným postižením rozvíjet a zdokonalovat své dovednosti, poskytovat pomoc 

a podporu v oblasti jejich vzdělávání, rozvoje, pomoci s jejich začleněním do společnosti, být jejich oporou při hájení 

jejich práv, aktivně se podílet na smysluplném vyplnění jejich volného času a snažit se zabránit jejich vyloučení ze 

společnosti na základě hendikepu. 

CÍLE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Cílem služby je, aby naši uživatelé mohli žít co nejvíce běžným životem v jejich přirozených sociálních skupinách. 

Stavíme na: 

A. schopnosti komunikovat 

� nabídnout nové vzory chování 

� rozvíjet komunikační dovednosti dětí 

� zvyšovat sociální dovednosti uživatelů 

B. být podle svých možností soběstačný 

� nácvik praktických dovedností a získání tak větší sebedůvěry a nezávislosti uživatelů 

� rozvíjet schopnosti a soběstačnost uživatelů 

C. být součástí společnosti 

� usnadnit a podpořit nenásilný nástup do procesu školního vzdělávání 

� smysluplně a užitečně trávit volný čas 

� poskytovat potřebné informace a podporu uživatelům 

� poskytnout pomoc při hájení uživatelových práv 

� rozvojem nebo udržováním osobních a sociálních dovedností, usnadnit začlenění uživatelů do běžné 
společnosti 

� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

� podpořit integraci uživatelů do jejich přirozených sociálních skupin 
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Ostatní důležité informace o poskytované službě 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinu tvoří děti s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 1 do 15 let. 

KAPACITA SLUŽBY (KOLIKA DĚTEM JE SLUŽBA URČENA) 

Kapacita služby je 15 dětí týdně. 

KOLIK SLUŽBA STOJÍ? 

Sociálně aktivizační služby Centra Ouško zahrnují nabídku činností a aktivit, které jsou základními úkony služby, a to 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, a jsou uživateli poskytovány zdarma. 

FORMA SLUŽBY 

Sociálně aktivizační služby Centra Ouško jsou poskytovány ambulantní formou, prostřednictvím aktivizačních dílen, 

které probíhají na adrese Centra Ouško, Kdyně. Každá aktivizační dílna se řídí individuálními potřebami uživatelů, jejich 

dovednostmi a znalostmi, složením uživatelů na aktivizační dílně a tematickým plánem. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

� vycházíme z individuálních potřeb uživatelů 

� respektujeme individualitu každého uživatele a jeho svobodnou vůli 

� zachováváme uživatelovu lidskou důstojnost 

� aktivně zapojujeme uživatele do činností, rozvíjíme tak spolupráci i samostatnost 

� motivujeme uživatele k činnostem, které jej nevedou k prohlubování či setrvávání v jeho nepříznivé situaci 

� posilujeme a podporujeme uživatelovu snahu o sociální začlenění 

� respektujeme lidská práva uživatele, jeho potřeby, zájmy 

� dbáme na rovný přístup bez diskriminace 

� ctíme právo uživatele si stěžovat 

� respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

� respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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KNIHOVNA 

Tituly do knihovny stále přibývají a jejich počet je kolem 170 knižních titulů. 

Knihy jsou vybírány se záměrem rozšířit odborné znalosti o konkrétních typech zdravotního postižení, podpořit rozvoj 

vzdělávání, péči o děti se zdravotním postižením, možnosti nalézt informace o různých dietách, možnostech 

komunikace, rozvoji osobnosti, kreativní činnosti apod. 

 

Provozní doba: 

Pondělí 13:30 - 16:00 

Úterý 08:30 - 11:30 

Středa 08:30 - 11:30 

Čtvrtek zavřeno 

Pátek zavřeno 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2016 

VÝNOSY SPOLKU V ROCE 2016 

AKCE 2016 

Vstupné PC kurz  6 200,00 Kč  

Vstupné FIMO hmota  600,00 Kč  

Účastnický poplatek - vzdělávací akce  2 450,00 Kč  

Vstupné z Vánoční výstavy  19 520,00 Kč  

CELKEM  28 770,00 Kč  

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

2016  1 100,00 Kč  

 

VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

Tržba z prodeje občerstvení v Oušku  1 048,00 Kč  

Prodej výrobků na Vánoční výstavě  526,00 Kč  

Prodej cukroví a občerstvení na Vánoční výstavě  30 234,00 Kč  

Prodej výrobků na Charitativním vánočním jarmarku  105 850,00 Kč  

CELKEM  137 658,00 Kč  

 

SPONZORSKÉ DARY 

Obec Česká Kubice 40 000,00 Kč 

Obec Česká Kubice 30 000,00 Kč 

Obec Česká Kubice 4 850,00 Kč 

Radek Ticháček 15 000,00 Kč 

Michaela Wiesnerová 3 000,00 Kč 

Lucie Tomiová 2 830,00 Kč 

CANZONETTA 2 676,00 Kč 

manželé Aulíkovi 2 000,00 Kč 

Stanislav Štípek 1 500,00 Kč 

Miroslav Málek 1 200,00 Kč 

CELKEM 103 056,00 Kč 

 

GRANTY 

nadační fond Agrofert  31 020,00 Kč  

nadační fond Tesco  30 000,00 Kč  

Coca Cola  16 881,00 Kč  

CELKEM  77 901,00 Kč  
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PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH ZE SPONZORSKÝCH DARŮ, GRANTŮ 

A DOTACÍ 

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY „VÁNOČNÍ KAMION“ V CELKOVÉ VÝŠI 16. 881,- KČ  

Výtěžek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z veřejné sbírky na cestách Vánočního kamionu Coca-Cola od společnosti up 

brand activation s.r.o., použil při různých činnostech v rámci spolkové aktivity. Vždy v souladu se stanovami spolku, 

a to v níže uvedených základních cílech specifikovaných ve stanovách. 

Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů 

Nákup výtvarných a kreativních potřeb a dřevěného vozíku, který je určený na uložené výtvarné potřeby. Veškeré 

nakoupené potřeby jsou využívány ke kreativnímu tvoření dětí v rámci dílniček pořádaných v Centru Ouško. 

Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit 

Část prostředků z výtěžku veřejné sbírky byla použita na náklady spojené s Tlumačovským puchejřem - pochodem 

rodičů dětí, který se letos konal již potřetí. Jedná se o netradiční oslavu dne dětí, kdy vyrazí děti spolu s rodiči do 

přírody plnit různé úkoly.  

Podpora osob s hendikepem 

Zakoupené grafomotorické pomůcky patří mezi často používané edukativní a didaktické pomůcky, které přispívají 

k rozvoji, podpoře a udržení grafomotorických, motorických a komunikačních schopností a dovedností dětí se 

zdravotním postižením. 

Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti 

Pracovnice spolku UCHO, z.s., které pracují v rámci poskytování sociální služby s dětmi se zdravotním postižením, se 

účastnily semináře s názvem Grunnlaget – naučme děti učit se. Pracovnice tak měly možnost seznámit se s další 

metodou, která vede k rozvoji dětského myšlení, a která pomáhá v práci se sociálně handicapovanými žáky. A tak 

mohou svoje nově získané vědomosti uplatnit při práci s uživateli sociální služby v Centru Ouško. 

 

VYÚČTOVÁNÍ up brand activation s.r.o. (CocaCola kamion)
Davona s.r.o. Výtvarné a kreativní potřeby
Vybavení škol – Hynek Vaníček Úložný dřevěný vozík na výtvarnou výchovu
BENJAMÍN s.r.o. Grafomotorické pomůcky
Apextextil s.r.o. Dekoračka – Tlumačovskej Puchejř 180,00 Kč
EXPONENCIA s.r.o. Výtvarný materiál – Tlumačovskej puchejř
GoMarket s.r.o. Toner černý – diplomy – Tlumačovskej puchejř 625,00 Kč
Mateřská škola Benjamínek, o.p.s. Seminář pro 3 osoby Grunnlaget – naučme děti učit se

3 923,00 Kč
4 462,00 Kč
2 042,00 Kč

1 149,00 Kč

4 500,00 Kč
16 881,00 Kč
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VYUŽITÍ GRANTU DĚTI Č. 80/2016 NADACE AGROFERT V CELKOVÉ VÝŠI 31. 020,- KČ  

Výtěžek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z grantu nadace Agrofert, použil v průběhu jednotlivých aktivizačních dílen. 

Spolek nakoupil potřebné kvalitní a profesionální vybavení, které je speciálně určené pro tyto účely. Dále pak zakoupil 

sedačku, díky které se mohou děti v Centru Ouško se zdravotním postižením lépe zapojit do činnosti během aktivizační 

dílničky. Další náklady v rámci využití finančního příspěvku byly spojené s nákupem didaktických a edukativních 

pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU NADACE AGROFERT
DODAVATEL POLOŽKA CENA

Karla Kubíčková - Bambinot grafomotorické a motorické pomůcky
Benjamín s.r.o. pískovnička a příslušenství
AB Asistent s.r.o. sedačka pojízdná Aris
Nomiland Czech s.r.o. grafomotorické a motorické pomůcky 99,00 Kč

CELKEM

3 725,00 Kč
15 974,00 Kč
11 222,00 Kč

31 020,00 Kč
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VYUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU V CELKOVÉ VÝŠI 30. 000,- KČ  

Program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 

Projekt „Tesco + děti z Centra Ouško = lepší svět“ 

 

Finanční příspěvek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z nadačního příspěvku Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, 

my pomáháme“, použil výhradně na účely realizace projektu „Tesco + děti z Centra Ouško = lepší svět“. 

Z nadačního příspěvku byl pořízen program Boardmaker, který slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek 

pro osoby, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Jedná se asi o nejrozšířenější a nejpoužívanější program 

v oblasti alternativní komunikace ve světě. Aby mohl být program plně a kvalitně využíván byl zakoupen i notebook 

a pro potřeby dětí pak tablet.  

V rámci projektu byly pořízeny edukativní a didaktické pomůcky, které přispívají a napomáhají k rozvoji, podpoře 

a udržení grafomotorických, motorických a komunikačních schopností a dovedností. 

 

DODAVATEL POLOŽKA CENA

Speciálně pedagogické 

centrum pro děti a mládež s 

vadami řeči se zaměřením 

na AAK, s.r.o. Boardmaker v.6 a Addendums 13 535,00 Kč

Václav Zahradník Z-Comp

notebook Lenovo Ideapad + tablet 

Lenovo Idea Tab 18 520,00 Kč

BENJAMÍN s.r.o. hudební nástroje 169,00 Kč

Nomiland Czech s.r.o. grafomotorické a motorické pomůcky 1 925,00 Kč

34 149,00 Kč
nadační příspěvek 30 000,00 Kč

vlastní zdroje 4 149,00 Kč

VYÚČTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU TESCO

CELKEM

z toho
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VYUŽITÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ČESKÁ KUBICE V CELKOVÉ VÝŠI 40. 000,- KČ 

Finanční příspěvek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z neinvestiční dotace od obce Česká Kubice, použil spolek 

výhradně na účely realizace projektu uvedené ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 24/2016. 

Z neinvestiční dotace byly využity veškeré finanční prostředky na výdaje spojené s vydáním knihy Duhový most do 

země překvapení; Kniha plná tvoření. 

25. 000,- Kč z dotace bylo využito na mzdové náklady grafičky, která knihu kompletně graficky zpracovala a 15. 000,- 

Kč bylo využito na náklady spojené s tiskem knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ SPONZORSKÉHO DARU – OBEC ČESKÁ KUBICE

DODAVATEL POLOŽKA CENA

Renáta Nová Mzda – grafické práce
Renáta Nová Mzda – grafické práce
Renáta Nová Mzda – grafické práce
Renáta Nová Mzda – grafické práce

Papermax, s.r.o. Kancelářský papír 32,30 Kč
Dragon Press Tisk knihy

CELKEM

6 250,00 Kč
6 250,00 Kč
6 250,00 Kč
6 250,00 Kč

14 967,70 Kč
40 000,00 Kč
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Velice nás těší, že můžeme při této příležitosti opět poděkovat všem, kteří nám pomáhají a podporují a těm, kteří 

přispěli našemu spolku finanční částkou.  

Nemůžu opominout poděkovat městu Kdyně za bezúplatný pronájem prostor Centra Ouško a za podporu v cestě k 

registraci sociální služby. Poděkování patří i Obci Tlumačov za spolupráci při pořádání akcích jak společných, tak těch 

našich „ušáckých“. 

Poděkování patří děvčatům, která pro nás připravila Vánoční charitativní jarmark – za organizační tým musím 

jmenovat Ivu Korandovou, Lucii Tomiovou, Janu Podskalskou a Ivanu Vísnerovou. Kompletní seznam dárců a osob, 

kteří se na přípravách a realizaci podíleli, je uveden na webových stránkách spolku a v příloze č. 2. této výroční zprávy.  

Dále pak děkujeme těm, kteří věnovali věcné ceny, hračky či knihy. Jsou to paní Kočandrlová, paní Fischerová, pan 

Tittl, paní Löffelmannová. Poděkování patří rovněž ČSOB, která nám při rušení starého nábytku na pobočce v 

Domažlicích věnovala několik kusů z vyřazovaného nábytku. 

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

péči diakonie Praha Barandov, Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, klatovskému spolku Podej nám ruku a také 

děvčatům z Městské knihovny ve Kdyni.  

Vážíme si i možnosti účastnit se projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávání, jehož realizátorem je MAS Český les. Účast 

v oblasti inkluzivního vzdělávání nám přináší nejen možnost získat nespočet cenných kontaktů, ale i navázat hodnotné 

vazby vzájemné spolupráce pro vytváření budoucích projektů. Centrum Ouško v rámci projektu zastupuje sociální 

služby v regionu a zároveň zastupuje i zájmy rodičů dětí se zdravotním postižením. 

Velký dík patří především našim rodinám - našim manželům a rodičům, sourozencům a všem našim příznivcům a 

kamarádům, kteří nám pomáhají při technickém, materiálním a morálním zajišťování našich největších tradičních 

akcích jako je Tlumačovský puchejř a Vánoční výstava. Jmenovitě pak přátelům jako je Milena Hánová, paní 

Ticháčková, Radka Proklová, Helena Gruberová, Miroslav Málek, Radek Leitl, dále pak děkujeme městysi Všeruby a 

firmě Dragonpress. Velice si vážíme toho, že se na ně můžeme obrátit o pomoc, a ještě nikdy nás neodmítli. 

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

Vám patří ten největší dík za Vaši zcela dobrovolnou a nezištnou činnost. 

Kdybychom na někoho náááhodou zapomněli, není to proto, že si jejich pomoci a podpory nevážíme, ale proto, že 

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

Lenka Ticháčková, 

předseda spolku
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI: 31. 12. 2016 

 

 
Daňový subjekt: UCHO, z.s. IČ: 22609652 

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

 
Název položky 

Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská 

Celkem 

A. Náklady 

I. Spotřebované nákupy celkem 99 430,70 5 344,10 104 774,80 

1. Spotřeba materiálu 99 430,70 5 344,10 104 774,80 

2. Spotřeba energie 0,00 0,00 0,00 

3. Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 0,00 0,00 0,00 

4. Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 

II. Služby celkem 54 853,00 0,00 54 853,00 

5. Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 

6. Cestovné 0,00 0,00 0,00 

7. Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 

8. Ostatní služby 54 853,00 0,00 54 853,00 

III. Osobní náklady celkem 66 835,00 0,00 66 835,00 

9. Mzdové náklady 66 835,00 0,00 66 835,00 

10. Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 

11. Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 

12. Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 

13. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 

IV. Daně a poplatky celkem 100,00 0,00 100,00 

14. Daň silniční 0,00 0,00 0,00 

15. Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 

16. Ostatní daně a poplatky 100,00 0,00 100,00 

V. Ostatní náklady celkem 6 888,00 0,00 6 888,00 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 

18. Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 

19. Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0,00 0,00 

20. Úroky 0,00 0,00 0,00 

21. Kursové ztráty 0,00 0,00 0,00 

22. Dary 0,00 0,00 0,00 

23. Manka a škody 0,00 0,00 0,00 

24. Jiné ostatní náklady 6 888,00 0,00 6 888,00 
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VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 0,00 0,00 0,00 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 0,00 0,00 0,00 

26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. 
majetku 0,00 0,00 0,00 

27. Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 

28. Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 

29. Tvorba rezerv 0,00 0,00 0,00 

30. Tvorba opravných položek 0,00 0,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0,00 0,00 0,00 

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 0,00 0,00 0,00 

32. Poskytnuté členské příspěvky 0,00 0,00 0,00 

VIII. Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 0,00 

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 

Náklady celkem 228 106,70 5 344,10 233 450,80 

 
 
 

B. Výnosy 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 33 416,00 137 658,00 171 074,00 

1. Tržby za vlastní výrobky 0,00 136 610,00 136 610,00 

2. Tržby z prodeje služeb 33 416,00 0,00 33 416,00 

3. Tržby za prodané zboží 0,00 1 048,00 1 048,00 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0,00 0,00 0,00 

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 0,00 0,00 0,00 

5. Změna stavu zásob polotovarů 0,00 0,00 0,00 

6. Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 

7. Změna stavu zásob zvířat 0,00 0,00 0,00 

III. Aktivace celkem 0,00 0,00 0,00 

8. Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy celkem 0,00 0,00 0,00 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 

13. Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 

14. Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 

15. Úroky 0,00 0,00 0,00 

16. Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 

17. Zúčtování fondů 0,00 0,00 0,00 

18. Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 
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V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 0,00 0,00 0,00 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. A hmotného 
majetku 0,00 0,00 0,00 

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 

21. Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 

23. Zúčtování rezerv 0,00 0,00 0,00 

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 

25. Zúčtování opravných položek 0,00 0,00 0,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 113 229,10 0,00 113 229,10 

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 0,00 0,00 0,00 

27. Přijaté příspěvky (dary) 112 129,10 0,00 112 129,10 

28. Přijaté členské příspěvky 1 100,00 0,00 1 100,00 

VII. Provozní dotace celkem 44 850,00 0,00 44 850,00 

29. Provozní dotace 44 850,00 0,00 44 850,00 

Výnosy celkem 191 495,10 137 658,00 329 153,10 

    

    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -36 611,60 132 313,90 95 702,30 

34. Daň z přijmů 0,00 25 139,64 18 183,44 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -36 611,60 107 174,26 70 562,66 
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SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK PRO UCHO, Z.S V ROCE 2016 

1/2 REBEL - LENKA HARANTOVÁ ŠTARMANOVÁ, RADEK HARANT 

AGO - TVOŘIVÉ DÍLNY (ANDREA GOMBÁROVÁ, IVETA PAVLÍČKOVÁ) 

ALENA FANFULOVÁ 

ANDREA VLČKOVÁ 

ANETA KONRÁDYOVÁ 

BIO DOMAŽLICE- PETRÁKOVI 

BOŽENA VOLFOVÁ 

DAGMAR KUPČÍKOVÁ  

DANIELA DVOŘÁKOVÁ S MAMINKOU 

ELIŠKA TAUBEROVÁ 

ELIŠKA VRBOVÁ 

EVA KOCIÁNOVÁ 

EVA SIEGEROVÁ 

VERONIKA ČERNÁ 

HANA BENDOVÁ 

HANA HRUŠKOVÁ 

HANA KORANDOVÁ 

HANA JEŽKOVÁ 

HELENA MICHALČÍNOVÁ 

IVA KORANDOVÁ 

IVANA VÍSNEROVÁ 

IVANA STREJCOVÁ 
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IVANA ŠKARDOVÁ 

IVANA THOMAYEROVÁ 

JÁJA NĚMCOVÁ A NATÁLKA GROSSOVÁ S MAMINKOU 

JAKUB HERBRIK 

JAKUB STREJC 

JAN RIEDERER S MAMINKOU 

JANA BAAROVÁ 

JANA BLAŽKOVÁ 

 JANA PÍTROVÁ SOUŠKOVÁ 

JANA PODSKALSKÁ 

JANA PODSKALSKÁ ST. 

JANA RIEDEROVÁ 

JANA SOUŠKOVÁ KINCLEROVÁ 

JANA ŠTURMOVÁ 

JANA VÁLKOVÁ 

JAROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ 

JAROSLAVA ŽÁKOVÁ 

JINDŘICH BAAR 

JITKA PETEROVÁ 

JITKA TRINEROVÁ 

JOSEF STAJKO 

KAMIL VRBÍČEK 

KARLOSINKA - ANNA STULÍKOVÁ, KATKA ČERMÁKOVÁ 
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KATEŘINA HARTL 

KATKA TREMLOVÁ 

LENKA KORANDOVÁ 

LENKA MAJHOFER 

LIBUŠE ELISOVÁ 

LINDA KREHÁKOVÁ 

LUCIE KRÁLOVÁ 

LUCIE MOTI - KOUZELNÉ ŠITÍ 

LUCIE ŠTASTNÁ 

LUCIE ŠPAČKOVÁ 

LUCIE TOMIOVÁ 

LUDMILA ROSENBAUMOVÁ 

MARCELA VONDRAŠOVÁ 

MARIANNE REITMEIER 

MARIE DOMINOVÁ 

MARIE KŮSTOVÁ 

MARTINA BĚHOUNKOVÁ 

MARTINA HRUBÁ 

MARTINA KUNEŠOVÁ 

MARTINA MRÁZOVÁ 

MARTINA ŠÍMOVÁ 

MICHAELA MAŠTÁLKOVÁ 

MILAN KUPČÍK 
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MITTEL SCHULE IN NEUTRAUBLING 

MONIKA KREUZOVÁ 

OBEC ČESKÁ KUBICE 

PAVEL TICHÁČEK 

PAVLÍNA TIMUROVÁ 

PETRA BENDOVÁ 

PETRA BERAN CIMBŮRKOVÁ 

PETRA JIŘÍKOVÁ 

PETRA KADLECOVÁ 

PETRA ŠKARKOVÁ 

PETRA TICHÁČKOVÁ – DROGERIE PODSKALSKÁ 

PETRA VLČEK 

RADKA MALCOVÁ 

ROMAN SMÍŠEK 

ROMANA VONDRAŠOVÁ 

ROSELIKE MARTINA RŮŽIČKOVÁ 

SOŇA HERRMANNOVÁ 

ŠÁRKA KUDRNKA KOFROŇOVÁ 

ŠÁRKA ROJTOVÁ 

ŠÁRKA TAUEROVÁ 

ŠTĚPÁNKA REITHAROVÁ 

TOMÁŠ PROCHÁZKA 

UCHO Z.S. 
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VÁCLAV KOŘEN 

VERONIKA ČERNÁ 

VLADISLAVA HOUSKOVÁ 

VÝSTAVCI Z TLUMAČOVA 

WOOD GRAIN 

ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE 

ZUZANA ČEŠKOVÁ 

ZUZANA KOTUNOVÁ 


