PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
Kurz založený na praktických příkladech a životních zkušenostech lektorky. Dozvíte se, s jakými obtížemi se
setkávají ohluchlí lidé v životě a že komunikace s nimi nemusí představovat bariéru.
„NEBOJME SE KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“
„Podpořeno Nadačním fondem Kousek po kousku.“
Ztráta sluchu se s přibývajícím věkem týká každého z nás, sluchové postižení je nejrozšířenějším postižením
v ČR a označuje se za jedno z nejtěžších a navíc neviditelných, které se proto na veřejnosti nesetkává
s pochopením. V ČR je na 0,5 milionu osob se sluchovým postižením, buďme připraveni na setkání se sluchově
postiženými lidmi a naučme se zásady komunikace.
Sluchové postižení je velice různorodé, znakový jazyk ovládá jen malá skupina lidí se sluchovým postižením.
Naučíme Vás víc, poznáte různé způsoby komunikace a dozvíte se o důsledcích hluchoty. V rámci kurzu je
zařazeno sebezkušenostní cvičení - simulace „lehké“ nedoslýchavosti, zkouška odezírání a ukázka on-line
přepisu. Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Eva Liberdová.
Cílovou skupinou jsou zdravotníci, zaměstnanci veřejné správy, zájemci z řad veřejnosti, učitelé, studenti VŠ
z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude kurz
zařazen do kreditního systému dle Vyhlášky č. 4/2010 Sb.
Obsah kurzu
-

základní informace o typech sluchového postižení, rozdílné komunikační potřeby ohluchlých lidí a
menšiny „N“eslyšících
mýty o ohluchlých osobách, nálepkování a postoje k lidem se ztrátou sluchu, předsudky a stereotypy,
chyby v komunikaci, příklady z životní praxe
diskriminační praktiky s ohledem na přístupnost informací
specifické komunikační techniky, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. – základní informace, simultánní přepis mluvené řeči
podmínky a faktory, které podporující komunikaci, odezírání, psaný projev, on-line přepis, odezírání
příklady dobré praxe, které bourají bariéry komunikace a přístupnosti informací
kompenzační pomůcky

Kurz je v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Pro potřeby
knihoven lze obsah kurzu upravit podle požadovaného
časového rozsahu. Min. čas. rozsah jsou 2 vyuč. hodiny.
Cena
Kurzovné pro zájemce z Jihomoravského, Olomouckého a
Moravskoslezského kraje je hrazeno NF Kousek po kousku.
Podrobnosti na vyžádání.
Trvání projektu: 9/2013 až 4/2014
Termín kurzu: po vzájemné dohodě
Kontakt
ORBI PONTES
Monika Jindrová
jindrova@orbipontes.cz
www.orbipontes.cz

V případě Vašeho zájmu o kurz nás neváhejte kontaktovat.

