sociální služby

TÝden kom u n i l<ace osob
se sluch oYYm Posti Žením
(22.- 30.9.2012)
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N a ko nci z ář í s e uskut e čnil T ý ile n ko munik ac e o s ob s e sluchov ý m
postižením. Cílem tohoto projektubylo propojit světIiiIí slyšících
aliilí se sluchovým postižením.Akce v rámci projektu probíhaly
po celé českérepublice.

e poslední záÍijový týden

a celorepublikový

projekt

Týden komunikace osob
se sluchovým postížením

(TKosP) oficiálně začal. BÍeznová my-

š1enka na jeho uskutečněníse tozvijela

přednášky, happeningy a mnoho dalšího), kam zvou všechny, kteří se ve světě osob sluchově postížených pohybují, stejně jako ty, co o něm nic nevědí
arrrají zá1ern se dozvědět více'

rychle a s pevným cíIem, že bude reaIizována ještě Ietošnírok, a došla své
finální r ealizace. Z ákladním pos1áním
projektu je propojit svět slyšícía svět
sluchového postižení,poskytnout základní informace skrz kulturní avzdělavaci prográmy VŠemlidem v Česke

společné_ pomáhají, spolupracují nebo
jsou v jakémkoli spojení se světem osob

se sluchovým postižením.organizace,
které se rozhod1y k projektu přidat, pří

pravily viastní akce (výstavy, divadelní
představení, sportovní turnaje, hudební a sportovní představení, workshopy,

níci překonávají loňský rekord

osob

mávajicich v bilých rukavičkách.

PoIrroĚlÍ 24. g.2cl.2

Následující akce jsou naplánovány
pÍevážně ve čtyřech pracovních dnech

nadcházejícího týdne. V pondělí se
v Praze koná tisková konference v Se-

nátu PČR za účastipaní senátorky Daniely Fílipiové,která pÍevzaIa záštitu
nad celým projektem spolu s hlavním
městem Praha. Veřejnost rn'iže zajit

na otevřenou hodinu znakového ja

zyka, děti ze škol v Radlicích a Ječné
navštěvují zoo v Trójt, den je zakončen v Tiché kavárně vetnísážínes1yšící

repub1íce.

A jak nejlépe propojit dva světy než
skrzjtné propojení. Byly osloveny organizace, nadace afirmy' které mají jedno

Česká uníe neslyšících,o. s., Jablíčko
dětem, o. s., Federace rodičůa přátel
sluchově postižených, Pevnost a další
organizace. Při této příležitosti účast-

SogotR 22. g.2oa2

Týden komunikace začal a co víc si
mohli organizátoii občanskéhosdruženíoRBI PoNTEs pŤát než týden za-

číts partnerem zkušeným _ otganizaci
ASNEP, která v sobotu 22. 9. pořádá
v Praze na Andělu setkání na oslavu

Mezinárodniho dne neslyšících.Spo-

lu s organizací ASNEP se představují

umělkyně.
V Liberci je moŽné shlédnout výstavu
unikátní sbírky historických í novodobých sluchadel pana Miloše Hostonského.

ÚtEnÝ 25. g.2oa2
V úterý začínáprogram v Praze již

v 10 hodin dopoledne tiskovou konferencí a křtem knihy ,,Tiché rozhovoty"

sociální služby

.effi@.BRNO

CoUí1ney ThoÍne

20 let pro vás

partner pro sociáIní sféru
a

zdravotnictví

Kotlanova 3,628 00 Brno, tel./fax: 541 217 51Q, e-mail: info@aposbrna.:cz,
INZERCE

(Federace rodičůa přátel sluchově

komunikovat. Ško1a v Hradci Králové
připravila pro své žáky projektový den'
\I Praze v odpoledních hodínách začíná
seminář o bilingvismu a právech nesiyšících(Nesiyšícís nadějí, o. s') a celý
týden je zakončen vynikajicí přednáškou Mgr. RNDr. Josefa Brožika na téma

postížených,o. s.), v Letňanech jsou
otevřené hodiny p1avání pro děti se
sluchovým postižením,večer probíhá
kurz finančnígramotnosti a prezentace služeb 02. V Hradci Králové jsou
po ce1ý den otevřeny dveře všem zájem-

historie znakového jazyka' typy slu'

cům o návštěvu tamní ško1y pro neslyšícía v Brně obohacuje kulturní jvzdělávaci ptogram kapela bubenic Spálený
sušenky.

SrŘton

chových poruch a komunikačních prostředků ve spo1ečnosti.

Kdo se podívá do programu, zjisti, že
neobsahuje jen akce pořádané v týdnu
od' 22. do 30.9. organizátoŤi se rozhod1i podporovat a upozorňovat na zajímavé akce, které se konají i před Týdnem
komunikace, stejně jako po něm. Tímto
projektem snaha o propojení světů začala a tozhodně pokračuje dáIl Zpět

26. g.2o7'2

I ve středu pokračuje celorepublikový
program mnohými jedinečnýmímožnostmi setkáván] svetů. Ško]a v Hradci Králové nabízínávštěvu speciáIní
jazykové výuky MVL (manipulative vi_
sual language) a také jedlnečnéhodomova Jab1íčko.Y Praze během celého
dne probíhají sportovní akce, Pevnost
organizlr1e ukázkovou hodinu znako
vého jazyka. A večer? Večer mohou lidé

v ostravě navštívit Divadlo

Loutek,

kde se hraje představení ZIatýkolovrat
v podání studentů JAMU. V olomouci
se pak na univerzitě mohou lídédozvě-

dět a diskutovat o náročných žívotnídn

situacích osob se sluchovým postižením.

nou vazbou se všemi partnery oRBI
PONTES již v 1istopadw t. r. zahájí
pŤipravy druhého ročníkuTýdne ko-

črvnttx

27. g. 2c7-2
Čtvrtkem jde celý projekt Týdne

komunikace do finá1e. S předško1áky
v mateřské škole na Barrandově se mlu-

ví o zkušenostech s osobamí neslyšícími a nedoslýchavými a o tom, jak s nimi

munikace osob se sluchovým postižením. Druhý ročníkTKosP se uskuteční v roce 2013 opět na konci záii' Vice
informací naleznete na stránkách
www. orbipontes.cz.

Renata škopková
ORBI PONTES. o. s.
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