
Když se řekne Týden komunikace
osob se sluchovym postiŽením

Týden komunikace osob se sluchovým postiŽe-

ním (TKOSP), jehoŽ druhý ročník se koná od 2t'
do29'9'2013, je celorepublikový projekt, který při-

nášízajímavé informace o světě lidíse sluchovým
postiŽením' Podporuje osoby s postiŽením sluchu

a organizace, které jim svým kaŽdodenním Úsilím

pomáhajízlepšovat podmínky v běŽném Životě.

Program pro širokou veřejnostje tvořen různorodý-

mi akcemi při pravenými neziskovými organizacem i,

školami a univerzitami a také dobrovolníky z růz-

ných oblastí.
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Vše začalo v loňském roce inspirací z Nového Zé-
landu, kde se pořádá již šest let Týden novozélandského
znakového jazyka' oproti Novému Zélandljsme se
rozhodli v České republice zorganizovat projekt, který
podpoří celou skupinu sluchově postižených osob. Poslá-

TKoSP usiluje o zviditelnění organizací, institucí, škol
a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek
osob se sluchoým postižením.

TKOSP je postaven na myšlence sjednocení a vzá-
jemného porozumění. Věříme, Že propojení jednotlých
organizací a jednotlivců v oblasti sluchového postižení

a spo1ečně r,ynaložená energie napomohou k r,1tvoření
jednotného, silného postoje a podpory ce1é skupiny osob

se sluchoým postižením a současně k postupnému prolo-

mení bariér ve společnosti.

Základem projektu je vývoření jednoho celorepubli
kového programu akcí, které jsou pořádány státními i ne-

státní organizacemi, institucemi pracujícím1 s a pro osoby
se sluchovým postižením i těmi, kdo prostě podporují
myšlenky TKoSP. Tyto partnery nazýváme,,programoví
partneři" aje pouze na nich,jakou akci na Zviditelnění

světa a témat osob se sluchor'1i'm postižením zvolí.Zorga-
nizované akce by měly vést k setkávání slyšících a slucho-
vě postižených osob, vždyt to nejlepší je zkusit si komuni-
kaci v praxi a získávat informace přímo od těch, kterých
se daná situace týká. Stejně jako v loňském roce i letos
budou na programu přednášky o světě osob se s1uchoq;m

postiŽením, otevřené hodiny znakového jazyka, divadelní
představení, happeningy, cvičení, kurzy plavání, ýet
dětí do zoo a další. Program zahájí organízace ASNEP
celodenní oslavou Mezinárodního dne neslyšících. No-
vinkou jsou komentované proh1ídky botanické zahrady

s ryuŽitím on-line přepisu, které organizujeme spo1ečně

s Transkript on-line.

Ve1ký potenciál vidíme v dětech a m1adé generaci,

která bude-ii vyrůstat na principech respektu a oceňová-
ní odlišností, r'7tvoří základ nové společnosti prosazující
rovná práva všech. Sami jsme jiŽ několikrát lryrazlll

o tom, co o lidech neslyšících
a sluchově postižených vědí,
jak by s nimi komunikovali,
jak by s nimi správně komu
nikovat méIi. SnaŽíme se jim
ukázat' Že komunikace je jed-

noduchá a že ve své podstatě
prostředky k dorozumění jiŽ

mají' |e to jen otázka snahy
porozumět, ztratit ostych či
obavu z prvního kontaktu.
Proto nás moc těší zapojeni
Škol v lečne a MŠ Tréglo-
va z Prahy, speciáiní ško1y

v Hradci Králové, školy Gel1

nero\T v Brně či univerzit
v Praze a Oiomouci.
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VŽdy s přepiSem

i tlumočníkem d0 ČZ

ním TKoSP je, aby kulturní,
sportovní a vzdělávací akce

přinášely veřejnosti infor-
mace o osobách neslyšících,
nedoslýchavých í ohluchlých
a jejich komunikačních pro-
středcích. |edním z h]avních
cílů je' aby se o problematice
sluchoých postiŽení více
veřejně hovořilo a svět ticha
by1 zviditelněn komplexně
jednou velkou celostátní
vlnou' Projekt zároveň pod-
poruje osoby se sluchoým
post ižením. seznamuje je

s novými sluŽbami, nabízí
nové možnosti vzdělávání,
sportovního a kulturního
lry žltí. Y neposlední řadě
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TK0sP je postaven na myšlenCe

sjednocení a vzájemného

porozumění. Věříme, Že propojení

jed notl ivých orga n izací a jednotlivců

v oblasti sluchového postiŽení

a společně vynaloŽená energie

napom0hou k vytvoření jed notného,

silného postoje a podpory Celé

skupiny 0S0b se sluchovým

postiŽením a SoUčaSně k postupnému

prolomení ba riér Ve společnosti'
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Projektem chceme zvidite]nit jména všech, kteři se

podílejí na kaŽdodenní pomoci v oblasti sluchového
postiŽení. Ať uŽ jsou to školy, univerzity či neziskové
organizace. Lidé by měli vědět, kam se obrátit o radu
či pomoc a měli cítit jistotu, že jírlrrv případě potřeby
budou kvalitní informace ihned poskytnuty. Přejeme
si, aby šířené informace vedly veřejnost k pravide1ným
wšetřením sluchu jak u novorozených dětí, tak u star-
ších dětí a dospělých. Snažíme se získat maximáIní
plostor ve sděIovacích prostředcích a r'yuŽíváme je nejen
k uveřejnění informací o TKoSP, ale nabízíme prostor
i srým partnerům. Chceme spo1ečnost informovat o tom
dobrém, co se v této oblasti děje, stejně jako o tom, co je
ještě třeba zlepšit. ORBI PONTES shromažd'uje všechny
akce v celorepublikovém programu a zajišťuje jeho ma-
ximáIní medializaci. Velká mediální kampaň v letošním
roce bude zahájena na přelomu srpna a září, nicméně
již od začátku roku vycházejí články arttzné příspěvky,
které nejen na Týden komunikace upozorňují.

Protože TKOSP je projektem pro širokou veřejnost,
oslovi1i jsme i v letošním roce zástupce veřejné sprály.

Záštitu nad TKoSP opětovně převzali Daniela
Filipiová (senátorka) a h1avní město Praha, nově pak
MUDr. Milan Cabrnoch (poslanec Evropského parla-
mentu), Mgr. ]iří Ztmola za |ihočeský kraj, Mgr. Petr Tul-
pa za Liberecký kraj' Miroslav Novák za Moravskoslezský
kraj, NÍUDr. Jiří Běhounek zaKraj Vysočirra, Ing. Pavel
Šotola za Pardubický kraj, Ministerstvo školství, mláde-
že a těloýchory, Ministerstvo práce a sociálních věcí

a Doc. MUDr. Leoš Heger' CSc', ministr zdravotnictví s předškoláky

ČR, Iuor. Michal Hašek za Jihomoravský kraj, RSDr.
Stanislav Rybák za Ústecký kraj.

Vizí TKoSP je v}tvářet empatičtější' tolerantnějši
a informovanější společnost, ve které žijeme'

VáŽíme si důvěry všech sých partnerů, kteří pod-
pořili a podporují naše myšlenky' Děkujeme a věříme,
že se společně v letošním roce k ýše zmíněným vizím
dostaneme zase o něco blíž. $
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