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(vytvořeno pro účely konference k 100 letům výročí spolkové činnosti v 
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Ing. Martin Novák
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- hlavní spolek
- realizuje celorepublikové spolkové projekty
- zastupuje fyzické členy ČMUN na úrovní státu 

a hájí jejich zájmy.
- hlavní představitel prezident

- pobočný spolek
- realizuje aktivity v Brně a okolí
- zastupuje fyzické členy ČMUN na 

úrovní kraje a hájí jejich zájmy
- realizuje svépomocné aktivity na 

dobrovolné bázi
- hlavní představitel předseda

- Ústav, jehož zakladatelem je Českomoravská unie neslyšících z.s.
- statutární zástupce: ředitel
- vydavatel časopisu UNIE a dalších publikací

Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočný spolek Brno
- realizuje sociální služby (Sociálně aktivizační služby, Tlumočnické 

služby ČUN a Centrum zprostředkování simultánního přepisu)
- pořádá akreditované kurzy znakového jazyka pro veřejnost
- přednášky a další aktivity podle zájmu klientů

Skupina organizací unie neslyšících navazuje po roce 1990 na obnovenou nezávislou činnost na státu díky neformální 
skupině Občanskému fóru neslyšících. Mezi rokem 1949 až 1990 byla veškerá spolková činnost násilně zrušena a převedena 

pod politickou skupinu Národní fronta (pod ní patřil Svaz invalidů jako jedna z částí) – nejednalo se tedy o nezávislou 
organizaci tak jako před 100 lety v Brně.



Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočka Brno

SAS Jihomoravský kraj
Tlumočnická služba ČUN

(Jihomoravský kraj) Centrum zprostředkování simultánního přepisu

Kurzy českého znakového jazyka

Další aktivity vhodně doplňující poslání organizace…

Více o aktivitách najdete na www.cun.cz a na FCB https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicichBrno/

Profesionální aktivizační činnost

http://www.cun.cz/
https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicichBrno/


Více o aktivitách najdete na www.brno.cmun.cz a na FCB https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicichBrno/
(aktivity na FCB pomáhá ČMUN prezentovat ČUN)

Českomoravská unie neslyšících z.s., 
oblastní pobočný spolek Brno

• Většinou se jedná o svépomocné a dobrovolné aktivity (hlavní 
podstata spolkové činnosti).

• Uplatnění pro zájmové činnosti (zajištění prostor pro setkávání osob 
se sluchovým postižením).

• Nejoblíbenější jsou neprofesionální sportovní aktivity pro neslyšící.

• Občasné přednáškové činnosti.

• Obhajoba práv neslyšících na území Jihomoravského kraje.

http://www.cun.cz/
https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicichBrno/


• Nejvýznamnější spolupráce na které se organizace unie neslyšících v 
Brně podílely:

Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce 
(nositel projektu: Unie neslyšících Brno, o.s.; spolupracující: Janáčkova akademie 
múzických umění Brno; Slezská universita v Opavě; Česká unie neslyšících, Svaz tělesně 
postižených v ČR, městská organizace Brno; Českomoravská jednota neslyšících, občanské 
sdružení) – realizace 1. 2. 2010 až 31. 1. 2012.
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciálním vzdělávání 
( nositel projektu: Masarykova universita (spolupráce s cca 10 organizacemi včetně České 
unie neslyšících)

a další…



Poděkování přispěvovatelům na činnost

• Statutární město Brno,

• Jihomoravský kraj

• Ministerstvo zdravotnictví ČR

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Městské části Brna

• Fyzičtí dárci a právničtí dárci



Děkujeme za pozornost.

E-mail: martin.novak@cun.cz


