NENÍ TICHO JAKO TICHO
Druhý ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením začíná
Praha, 20. 9. 2013 – O lidech se sluchovým postižením a jejich problémech toho většinová společnost
mnoho neví. K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 21. až 29. září Týden
komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Tématem druhého ročníku jsou komunikační
prostředky a jejich využití. Za účasti paní senátorky Daniely Filipiové, na dnešní tiskové konferenci
v Senátu PČR projekt představily organizátorky z pořádajícího občanského sdružení ORBI PONTES.
Záštitu nad druhým ročníkem projektu Týden komunikace osob se sluchovým postižením převzali paní
senátorka Daniela Filipiová a hlavní město Praha; MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského
parlamentu; Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje; Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj;
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina; Mgr. Ivan
Kabický za hl. m. Praha; Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj; Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. –
exministr zdravotnictví ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR; JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj; RSDr. Stanislav Rybák za kraj Ústí nad
Labem.
Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů
upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Rozmanité
akce se konají po celé ČR – v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech, Kurdějově,
Karviné, Hradci Králové, ve Zlínském kraji: Kroměříži, Valašském Meziříčí, Uherském Hradišti ….
Zájemci si mohou zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se o historii a současnosti
tlumočení, o komunikačních prostředcích, je možné si zacvičit, školy mají den otevřených dveří,
můžete oslavit Mezinárodní den neslyšících…. Celorepublikový program je uveřejněný
na www.orbipontes.cz
Týden komunikace osob se sluchovým postižením probíhá od 21. do 29. 9., tedy v období, kdy se
celosvětově slaví Mezinárodní den neslyšících, letos je to konkrétně 22. září.
„Cíle TKOSP jsou stále stejné: snažíme se šířit základní informace o světě osob se sluchovým
postižením mezi širokou veřejnost. Naší snahou je také zviditelnit organizace a instituce, které lidem
SP pomáhají každý den. Proto jsme zvolili opětovně formu kulturně vzdělávacího celorepublikového
programu, který spolu s námi připravují právě samotné organizace a instituce pracující s osobami
SP.“, říká ředitelka o.s. ORBI PONTES Renata Škopková.
Sluchové postižení není viditelné, v České republice má problémy se sluchem až půl milionu lidí.
Hodně lidí s těžkým sluchovým postižením je vyloučeno ze vzdělávacích, kulturních či společenských
aktivit. Pokud někam musí jít, například na úřad, k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory se
dorozumívají velmi obtížně. Přitom způsoby jejich komunikace jsou různé, závisí na druhu a stupni
postižení sluchu i dalších faktorech, jako je doba vzniku hluchoty, vliv školy, vliv rodiny či osobnostní
předpoklady. Podle zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních
systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají právo zvolit z 10 v zákoně uvedených systémů
takový, který jim nejlépe vyhovuje. Nejčastěji používané komunikační systémy jsou český znakový
jazyk, znakovaná čeština a simultánní přepis mluvené řeči. Uživatelé znakového jazyka mohou využít
služeb tlumočníků do znakového jazyka. Objednat je lze například u Centra zprostředkování
tlumočníků pro neslyšící (www.asnep.cz/tlumoceni). Pokud jim stačí tlumočení na dálku, nepřetržitou
službu on-line tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Agentura pro neslyšící APPN
(http://www.appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online). Užitečnou je rovněž služba O2 Hovory pro neslyšící,
která umožňuje neslyšícím osobám domluvit se se slyšícími prostřednictvím operátorek.
Zejména pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi je vhodný simultánní přepis mluvené řeči, který pro
celé území ČR zajišťuje Česká unie neslyšících (www.eprepis.cz). Zavedla ji díky podpoře Nadace
Vodafone a zvláště ji oceňují neslyšící účastníci soudních jednání, kteří nepoužívají znakový jazyk a
dříve byli odkázáni pouze na nespolehlivé odezírání.
Česká unie neslyšících je schopna zajišťovat simultánní přepis i na dálku přes internet, a to díky
spolupráci s ČVUT. Tuto možnost využila Poštovní spořitelna a nabídla ji klientům se sluchovým
postižením postupně ve všech ERA finančních centrech. Pracovníci ČVUT a ČUN založili společnost
Transkript online s.r.o., která nabízí online simultánní přepis i dalším komerčním partnerům.

Partnery druhého ročníku TKOSP jsou:
Hlavní partneři:
Československá obchodní banka, a. s.; Karel Janeček, Herbacos Recordati s.r.o., Vodafone Czech
Republic a.s, NF Kousek po kousku, Konto Bariéry, Necoss s.r.o., Videostudovna.cz, FPS Repro,
spol. s r.o., 3M Česko, spol. s r.o.
Programoví partneři:
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP); Česká unie neslyšících
(ČUN); Česká unie neslyšících Liberec; Unie neslyšících Brno, o.s; Filozofická fakulta Karlovy
Univerzity, obor Čeština v komunikaci neslyšících; Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro
sluchově postižené, Ječná 27, Praha; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Střední
škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové; SŠ pro sluchově postižené a OU,
Gellnerova 1, Brno; Aldea, vzdělávací agentura; Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání,
o.s.; PEVNOST, České centrum znakového jazyka, o.s.; Česká komora tlumočníků znakového jazyka;
Transkript online s.r.o.; Holmes Place; Divadlo Kampa; Nadační fond Dar sluchu; Era svět; Klub lávka;
Spálený sušenky; Tichá kavárna; Agentura pro neslyšící; Botanická zahrada hl. města Prahy;
Regionální knihovna Karviná; C.Q.M.; FOTO Ivan Navrátilík; Czech Marketing Group s.r.o.; Toulcův
dvůr; Ztracené děti, o.s; Práce.cz; Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR; Ostravský spolek
neslyšících; Mladá fronta, a.s.; Telefónica Czech Republic, a.s.; Kavárna neslyšících Brno; 53.
skautský oddíl neslyšících Potkani; Krajská knihovna Karlovy Vary; Studio Motýlek s.r.o.; Poradenské
centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.; SNN v ČR - Hradecký spolek neslyšících, Café 22,
Hotel Panorama Rychnov nad Kněžnou, Ateliér Malování kreslení, Markéta Krausová, Balance Club
Brumlovka, PANTER s.r.o., Sennheiser
Mediální partneři:
Dvojka Českého rozhlasu; Protext ČTK; Funny Bunny Films; Helpnet.cz; Neziskovky.cz; kochlear.cz;
Komunitní portál mzdovapraxe.cz; Zprávy pro neslyšící; Čtrnáctideník vlády České republiky Veřejná
správa; Odborný časopis Práce&mzdy; časopisy MŮŽEŠ; GONG; MOSTY; Xantypa; Sociální služby;
Sociální práce; Florence; časopis Tvoje svatba; DPP; CineStar; Ambit Media, a. s.
Podrobné informace a program TKOSP naleznete na www.orbipontes.cz
ORBI PONTES o.s. je občanské sdružení, které se zaměřuje na realizaci programů a projektů
cílených na vzájemné porozumění rozdílných světů ve společnosti. Chce se podílet na prosazování
správného přístupu a tolerance k osobám se zdravotním postižením prostřednictvím otevřené
komunikace, realizace projektů zaměřených na oblast vzdělávání, zaměstnávání, zvyšování
informovanosti, podporu rovného přístupu k informacím a službám. Hlavním cílem sdružení je
pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí společně s výměnnými mezinárodními
projekty, propojování rozdílných světů ve spolupráci s neziskovými organizacemi v ČR i zahraničí.

