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POPIS PROJEKTU
Festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením (dále TKOSP) vznikl v roce 2012
na podporu zlepšení komunikace mezi světem slyšících a neslyšících, na podporu světa osob
prelinguálně neslyšících, osob nedoslýchavých, osob ohluchlých, uživatelů kochleárních
implantátů a osob trpících tinnitem (tzv. šelestářů).
3. ročník TKOSP se zaměřil zvláště na zviditelnění komunikačních prostředků – možných
způsobů vzájemné komunikace slyšících a neslyšících, objasnění rozdělení neslyšících do
výše uvedených skupin a objasnění pravidel komunikace.
Celorepublikový projekt za účasti 95 partnerů (dárců, mediálních partnerů a programových
partnerů) měl za cíl zviditelnit skupinu 0,5 milionu Čechů, u nichž na první pohled nikdo
nepozná, že jsou vyloučení z běžného společenského života, protože prostě neslyší.
Společně s partnery bylo uspořádáno na 80 akcí, které byly z velké části přístupné jak
osobám slyšícím tak osobám se sluchovým postižením (dále SP). Některé akce byly
specifické, přímo určené pro osoby SP a to proto, že jsou výjimečné a často v běžném životě
osobě SP nepřístupné díky komunikační bariéře.

POSKYTNUTÉ ZÁŠTITY
Záštitu nad 3. ročníkem TKOSP převzali:
senátorka Daniela Filipiová
Hlavní město Praha
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury
MUDr. Svatopluk Němeček MBA, ministr zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

TKOSP 2014 V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI ROČNÍKY
Forma třetího ročníku byla zachována jako u předchozích dvou ročníků. V rámci vybraného
týdne byl sestaven celorepublikový program akcí, které pořádaly organizace a instituce,
které se po oslovení přihlásily ke spolupráci. Programoví partneři se zapojily opět dobrovolně
a bezplatně. Za uveřejnění v celorepublikovém programu byly požádáni pouze o zveřejnění
loga TKOSP na svých webových stránkách s informací o podpoře TKOSP s přesným datem
konání.
I v letošním roce byly do programu zařazeny akce, které se konaly nejen v termínu 20. – 28.9.
2014 ale i v jeho blízkosti (v srpnu a říjnu). Snahou bylo vyhovět i těm organizacím, které již
akci naplánovanou měly a neměly prostor na organizaci akce další. Úspěšně se podařilo
zapojit nové partnery, zvýšit počet měst (míst konání) i zvýšit počet uspořádaných akcí viz.
tabulka str. 4.
Loga všech 95 partnerů byla uveřejněna:
- na webových stránkách a facebookových profilech ORBI PONTES a Týden komunikace
osob se sluchovým postižením,
- na Programu TKOSP (společně s popisem činnosti organizace),
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-

na CD pro účastníky tiskové konference (společně s popisem činnosti organizace).

Mezi programové partnery byli zařazeni i ti, kteří:
- nám věnovali dárky pro děti (Fragment),
- nám darovali vlastní výrobky – špunty do uší, které jsme použili jako reklamní
předměty (3M Česko spol. s r.o.),
- pomohli s přímým rozesíláním pozvánky s programem (C.Q.M., spol. s r.o.).
Souhrn
Programových partnerů druhého ročníku bylo celkem 51. Akcí proběhlo 80 a uskutečnily se
ve 14 městech ČR: v Praze, Brně, Olomouci, Dobřichovicích, Mladé Boleslavi, Ostravě, Liberci,
Pardubicích, Českých Budějovicích, Táboře, Hradci Králové, Kroměříži, Uherském Hradišti,
Valašském Meziříčí.
Porovnání s předchozími ročníky:
Ročník

Počet akcí

1. (22. – 30.9.2012)
2. (21. – 29.9.2013)
3. (20. – 28.9.2014)

Počet programových
partnerů
40
43
51

38
64
80

Počet měst
6
12
14

PR POKRYTÍ A SPOLUPRÁCE S MÉDII
Od prvního ročníku 2012 udržujeme kontakty s mediálními partnery a oslovujeme média
nová, aby se nám podařilo s jejich pomocí plnit cíle TKOSP každý rok o něco více. Mediálními
partnery projektu jsou jak média zaměřená na sociálně společenská témata tak média
veřejnoprávní a soukromá. Velkým úspěchem třetího ročníku byly tři vstupy v Dobrém ránu
České televize i rozhovor v Českém rozhlase Dvojka.
Detailní přehled mediálních výstupů v rozhlase, v televizi, v tisku a na internetu viz. tabulky
str. 4 - 11:
• PLAKÁTOVÁ

A LETÁKOVÁ INZERCE

Plakátová inzerce v rámci projektu proběhla ve spolupráci s Dopravním podnikem Praha a s
jihočeskou společností NECOSS s.r.o. Plakáty a letáky v Praze byly umístěny na vybraných
tramvajových linkách a v metru. Loga TKOSP spolu s logem Budějovického spolku neslyšících
a logem budějovické taneční skupiny Blueberry byla umístěna na letácích společnosti
NECOSS s.r.o. distribuovaných v jižních Čechách.
Umístění reklamy
Tramvaje, metro A4, 16. – 29.9. Praha PID
Metro, A3, 23. – 29.9. Praha PID
Letáky NECOSS s.r.o. (Jihočeský kraj)

Počet kusů
1400
45
56 000
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• ROZHLAS

25.9.2014

Český rozhlas
Dvojka

4.8.2014

Radio Applaus

srpen - září

Radio Applaus

3.6.2014

M Radio

13.2.2014

BBC Studio Zet

R.Škopková
v pořadu
Jak to vidíte
R. Škopková
v pořadu
Neziskovky
Rádio spot
Pozvánka k
festivalu
M. Jindrová
v pořadu
Praštíme do toho
R. Škopková
v pořadu
Studio Zet

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3214751

http://www.prastimedotoho.cz/neni-tichojako-ticho-aneb-tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim/

• TELEVIZE
Na letošní ročník jsme pozvali diváky tří televizí. Úspěchem bylo, že jsme mohli pozvat do
výstupů i některé z našich partnerů. Česká televize nám vyšla vstříc, dostali jsme prostor pro
3 rozhovory (vstupy) v pořadu ČT Dobré ráno. TV Očko s námi a hosty udělala rozhovor a
zapojila i diváky do soutěže. TV Noe odvysílala pozvánku k účasti na TKOSP.

23.9.2014

24.9.2014
během
festivalu
během
festivalu
během
festivalu
během
festivalu

2 vstupy: R. Škopková
(ORBI PONTES) a L.
Hricová (Spálený
sušenky, Brno), 1
vstup: taneční
ČT - Dobré skupina Blueberry Č.
Budějovice
ráno
rozhovor R. Škopková
+ Naďa Hynková
Dingová, Josef
TV Óčko
Bovkun
soutěž Óčko
TV Óčko
fcb-youtube
soutěž Óčko
TV Óčko
fcb-youtube
soutěž Óčko
TV Óčko
fcb-youtube
TV Noe

upoutávka na festival
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/104350
49455-dobrerano/314292320020087/obsah/352193-neniticho-jako-ticho

http://ocko.tv/video/tyden-komunikacepoznej-politika-ve-znakovem-jazyce-16209/
https://www.youtube.com/watch?v=dMFwcJ
lFaxA
https://www.youtube.com/watch?v=EYS_brf
6YnY
https://www.youtube.com/watch?v=1f1LHAa
n1tM

• TISK

prosinec
prosinec

Integrace a inkluze ve školní praxi
časopis Sociální služby

říjen

časopis Gong, 4. číslo čtvrtletníku

říjen

časopis pro integraci Mosty 4/2014
čtrnáctideník vlády ČR Veřejná
správa
Haló noviny
Student Agency
FLORENCE 9/14 - Odborný časopis
pro ošetřovatelství a ostatní
zdravotnické profese
časopis pro integraci Mosty 3/2014
Pražský deník
časopis Gong, 3. čtvrtletníku
Bulletin AVPO 4/2014
čtrnáctideník vlády ČR Veřejná
správa 12/2014
čtrnáctideník vlády ČR Veřejná
správa 18/2014
časopis Sociální služby 6-7/14

říjen
září
září

září
září
září
červenec
duben

rozhovor s Petrem Vysučkem prezidentem
ASNEP
reportáž ze 3. ročníku
není ticho jako ticho - 3. ročník festivalu
TKOSP, str. 29
3. ročník festivalu Týden komunikace osob se
sluchovým postižením, str. 14-16
Reportáž z odborné konference
3. ročník TKOSP
inzerce TKOSP Žlutý časopis
Není ticho jako ticho - chystá se 3. ročník
festivalu Týden komunikace osob se
sluchovým postižením, str. 38
Pozvánka ke 3. ročníku TKOSP, str. 21
interce, pozvánka k TKOSP
Pozvánka partnerům Zapojte se, str. 28
Není ticho jako ticho, str. 2
festival Není ticho jako ticho, str. 7
3. ročník festivalu Týden komunikace osob se
sluchovým postižením, str. 5
Výzva k účasti na TKOSP

• INTERNET
Internet (facebook, webové stránky a blog organizace a partnerů) byl využit k šíření výzvy
k aktivní účasti v TKOSP, programu TKOSP, pozvánek k jednotlivým akcím, tiskových zpráv,
soutěže „Není ticho jako ticho“ (str. 11) a článků o uskutečněných akcích.

12.10.2014 Budupomahat.cz
3.10.2014

Budupomahat.cz

22.9.2014

Budupomahat.cz

3.10.2014

Budupomahat.cz

29.9.2014

Budupomahat.cz

25.9.2014
22.9.2014

Youtube.com
Budupomahat.cz

https://www.youtube.com/watch?v=1iksTC
cq_oo
http://www.budupomahat.cz/clanky/nevys
Nevysvětluj, ukazuj vetluj-ukazuj
Za legendami Malé http://www.budupomahat.cz/clanky/zaStrany
legendami-male-strany
Oslava Mezinárodn. http://www.budupomahat.cz/clanky/oslav
dne neslyšících
a-mezinarodniho-dne-neslysicich
http://www.budupomahat.cz/clanky/odbor
odborná
na-konference-komunikacni-prostredkykonference
osob-se-sluchovym-v-praxi
Sestřih z odborné
konference
Komunikační
prostředky OSP v https://www.youtube.com/edit?o=U&vide
praxi
o_id=-Do-bo7CS5s
Tisková konference http://www.budupomahat.cz/clanky/tiskov
Reportáž z TKOSP
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a-konference-k-zahajeni-3-rocnikufestivalu-tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim

3.6.2014

Záznam procházky z
Kampy a oslav
Mezinárodního dne
Budupomahat.cz
neslyšících
záznam z tiskové
Youtube.com
konference
ORBI PONTES –
mosty mezi světem
ticha a naším
Budupomahat.cz
světem
NENÍ TICHO JAKO
TICHO; 3. ročník
festivalu Týden
komunikace osob se
sluchovým
postižením +
pozvánky na akce
Budupomahat.cz
Monika a Renata –
Haló, slyšíte? Není
Prastimedotoho.cz ticho jako ticho!

28.4.2014

Budupomahat.cz

22.9.2014
20.9.2014

27.7.2014

24.6.2014

10.10.2014 ČTK Protext
29.9.2014

ČTK Protext

30.9.2014

ČTK Protext

19.9.2014

ČTK Protext

19.9.2014

ČTK Protext

16.9.2014

ČTK Protext

28.4.2014

ČTK Protext

výzva k TKOSP
Tisková zpráva
k ukončení TKOSP
Tisková zpráva –
Brýle pro Vaše uši
Odborná
konference
"Komunikační
prostředky osob se
sluchovým
postižením v praxi"
3. ročník festivalu
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením
Procházka na
Kampě s tabletem
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením (TKOSP)
Výzva partnerům
programovým
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http://www.budupomahat.cz/videa/140
https://www.youtube.com/watch?v=jY67z7eXpI
http://www.budupomahat.cz/clanky/orbipontes-mosty-mezi-svetem-ticha-a-nasimsvetem

http://www.budupomahat.cz/akce/tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim-3
http://www.prastimedotoho.cz/neni-tichojako-ticho-aneb-tyden-komunikace-osobse-sluchovym-postizenim/
http://www.budupomahat.cz/clanky/tyden
-komunikace-osob-se-sluchovympostizenim-tkosp-vyzva-programovympartnerum
http://www.protext.cz/zprava.php?id=216
78
http://www.protext.cz/zprava.php?id=215
65

http://www.protext.cz/zprava.php?id=215
58

http://www.protext.cz/zprava.php?id=214
99
http://www.protext.cz/zprava.php?id=214
92
http://www.protext.cz/zprava.php?id=214
57

http://www.protext.cz/zprava.php?id=205
41

29.9.2014

Zdravotnický web

19.9.2014

Zdravotnický web

19.9.2014

CityBee

22.9.2014

Pražský patriot

22.9.2014

22.9.2014

Pomoc na
dvanáctce
FLORENCE
Odborný časopis
pro
ošetřovatelství a
ostatní
zdravotnické
profese

Odborná
konference
„Komunikační
prostředky osob se
sluchovým
postižením v praxi“
Svět ticha, které
promlouvá
3. ročník festivalu
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením i v Praze
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením: Není
ticho jako ticho

Začal 3. ročník
festivalu Týden
komunikace osob se
sluchovým
postižením
Začíná Týden
komunikace osob se
sluchovým
postižením
přibližující svět
neslyšících –
seznamte se!
Online přepis
zdarma pro 20
neslyšících uživatelů
Není ticho jako
ticho - Haló noviny

21.9.2014

pražanda.cz

21.9.2014

Pomoc na
dvanáctce

19.9.2014

Haló noviny

17.9.2014

Akce ERA
Nevysvětluj, ukazuj!
Facebook Pozitivní
evoluce Karla
soutěž ORBI
Janečka
PONTES
Týden komunikace
osob se sluchovým
Klíč k úspěchu
postižením
Není ticho jako
blog.iDNES.cz
ticho, víte o tom?
Komunikační
prostředky OSP v
praxi
helpnet.cz

16.9.2014

16.9.2014
15.9.2014

12.9.2014
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http://zdravotnickyweb.cz/647
http://zdravotnickyweb.cz/498
http://klickuspechu.cz/podporujeme/nadac
e/3-rocnik-festivalu-tyden-komunikaceosob-se-sluchovym-postizenim
http://www.prazskypatriot.cz/tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim-i-v-praze/
http://p12.helpnet.cz/aktualne/tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim-neni-ticho-jako-ticho

http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktu
ality/zacal-3-roc-nik-festivalu-tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim/

http://www.prazanda.cz/zabava/zabava/za
cina-tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-priblizujici-svetneslysicich-seznamte-se
http://p12.helpnet.cz/aktualne/onlineprepis-zdarma-pro-20-neslysicich-uzivatelu
http://www.halonoviny.cz/articles/view/29
528833
https://prostor.erasvet.cz/akce/nevysvetluj
-ukazuj

http://klickuspechu.cz/pr-clanky/prclanky/tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim
http://info.blog.idnes.cz/c/426701/Neniticho-jako-ticho-vite-o-tom.html
http://www.helpnet.cz/aktualne/komunika
cni-prostredky-osob-se-sluchovympostizenim-v-praxi

11.9.2014

ssMonitor.cz

11.9.2014

rssMonitor.cz

11.9.2014

Olomoucký kraj

11.9.2014

Klíč k úspěchu

8.9.2014

Pomoc na
dvanáctce

8.9.2014

8.9.2014

3.9.2014

muzes.cz

helpnet.cz

helpnet.cz

1.9.2014

Klíč k úspěchu

září

Klíč k úspěchu

září

Klíč k úspěchu

září

září

Česká unie
neslyšících Praha
Česká unie
neslyšících,
Liberec

Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením (TKOSP)
3. ročník festivalu
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením aneb
Není ticho jako
ticho
Není ticho jako
ticho
Skandinávské filmy
s titulky pro
SP diváky
Beachvolejbalový
turnaj
Komentované
prohlídky Botanické
zahrady s přepisem
on-line
Komunikační
prostředky osob se
sluchovým
postižením v praxi
Komunikační
prostředky osob se
sluchovým
postižením v praxi
Převzatý rozhovor
M.Jindrové
Procházka na
Kampě s tabletem

Program TKOSP

Program TKOSP

září

Česká unie
neslyšících, Brno
Český klub
ohluchlých

Program TKOSP

září

Kochlear webík s
vypnutým zvukem

Program TKOSP
2014

září

Program TKOSP
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http://www.rssmonitor.cz/clanky/zpravoda
jstvi/2762-tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-tkosp/
http://www.rssmonitor.cz/clanky/zpravoda
jstvi/3297-3-rocnik-festivalu-tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim/
http://www.kr-olomoucky.cz/tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim-aneb-neni-ticho-jako-tichoaktuality-3477.html
http://klickuspechu.cz/index.php/compone
nt/finder/search?q=orbi+pontes&Itemid=1
05
http://p12.helpnet.cz/aktualne/skandinavs
ke-filmy-s-titulky-pro-sluchove-postizenedivaky
http://www.muzes.cz/kratkezpravy/beachvolejbalovy-turnaj-prosirokou-verejnost/
http://www.helpnet.cz/aktualne/komentov
ane-prohlidky-botanicke-zahrady-sprepisem-line
http://www.helpnet.cz/aktualne/komunika
cni-prostredky-osob-se-sluchovympostizenim-v-praxi
http://klickuspechu.cz/podporujeme/nadac
e/komunikacni-prostredky-osob-sesluchovym-postizenim-v-praxi
neni-ticho-jako-ticho-rika-monika-jindrova-apomaha-neslysicim

http://www.klickuspechu.cz/podporujeme/
nadace/prochazka-na-kampe-s-tabletem
http://www.praha.cun.cz/index.php?text=1
54-program-tydne-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-2014
http://www.liberec.cun.cz/index.php?text=
20-program-tydne-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-2014
http://brno.cun.cz/index.php?text=72program-tydne-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-2014
http://www.ohluchli.unas.cz/vzkazy.html
http://kochlear.cz/index.php?text=268program-tydne-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-2014

září

22.8.2014

partneři festivalu

muzes.cz

21.8.2014

Klíč k úspěchu

20.8.2014

Internet poradna

26.8.2014

Jižní Morava

26.8.2014

emuzeum.cz

26.8.2014

Tiché zprávy

sdílení informací na
fcb profilech a
webových
stránkách
Skandinávské filmy
s titulky pro
sluchově postižené
diváky
Letní škola
znakových jazyků
převede do
znakovky i koncert
kapely Traband
Sluchové postižení
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením, Brno
Týden komunikace
osob se sluchovým
postižením

Program TKOSP
Letní škola
znakových jazyků
převede do
znakovky i koncert
kapely Traband
Týden komunikace

11.8.2014

muzes.cz

11.8.2014

muzes.cz

12.7.2014

Využití
Komunikačních
Kochlear webík s prostředků lidí SP v
vypnutým zvukem praxi

duben

Bulletin
4/2014

průběžně
během
2014
průběžně
během
2014
průběžně
během
2014

AVPO Není ticho jako
ticho
soutěž ORBI
PONTES, pozvánky
na akce, výzva k
www.gong.cz
účasti na 3. ročníku

LinkedIn

CityBee

sdílení tiskových
zpráv, článků
uveřejnění
pozvánek na akce,
program
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http://www.muzes.cz/kratkezpravy/skandinavske-filmy-s-titulky-prosluchove-postizene-divaky/

http://klickuspechu.cz/podporujeme/nadac
e/letni-skola-znakovych-jazyku-prevede-doznakovky-i-koncert-kapely-traband
http://www.iporadna.cz/sluch/clanek.php?
article%5barticleid%5d=28850
http://www.jiznimorava.cz/?r=1&tpl=51&typ=2&id=26487
http://www.emuzeum.cz/Novy/aktualnideni/tyden-komunikace-osob-sesluchovym-postizenim-1.html
http://www.tichezpravy.cz/akce/tydenkomunikace-osob-se-sluchovympostizenim-tkosp/

http://www.muzes.cz/aktuality/letni-skolaznakovych-jazyku-prevede-do-znakovky-ikoncert-kapely-traband/
http://www.muzes.cz/kratke-zpravy/tydenkomunikace/
http://kochlear.cz/index.php?text=253vyuziti-komunikacnich-prostredku-lidi-sesp-v-praxi
http://www.avpo.cz/wpcontent/uploads/2014/04/Bulletin-AVPO%C4%8CR-4_2014_web.pdf

http://www.gong.cz/soutez-s-tkosp2014/2014/09/21

• REKLAMNÍ

SPOTY

Reklamní spoty k TKOSP byly vytvořeny díky vstřícné nabídce produkční firmy JDI Pictures.
Profesionálně byla přetočena dvě videa, která byla natočena v roce 2013 pro soutěž TKOSP
2013. Námět Kalmana Horváta a Renaty Škopkové zpracovala produkční firma Jiřího Diviše
JDI PICTURES jako lekce znakového jazyka s herečkou Janou (Malou) a zpěvačkou a herečkou
Dášou (Zázvorkovou). Spoty budou použity v následujícím roce pro 4. ročník TKOSP. Obě
herečky se do projektu zapojily bez nároku na honorář.
Spoty jsou umístěny na www.orbipontes.cz/videa a na youtube.com jako Lekce znakového
jazyka s Janou a Dášou 1 a 2.

•

SOUTĚŽ „Není ticho jako ticho“

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli slyšící většinu pozvat k informacím o neslyšících,
přitáhnout k celé akci a nechat je dozvědět se něco nového. Soutěž je vždy praktická, otázka
je jednoduchá a týká se konkrétně tématu ze života neslyšícího člověka. Letos se soutěžilo o
5 věcných cen, které dodali partneři NEWTON Technologies a.s., Mirka Talavašková, Černé
divadlo WOW SHOW a redakce časopisu Gong. Soutěžící měli ze tří videí vybrat to, na kterém
došlo správně k oslovení osoby se sluchovým postižením.
Soutěž byla umístěna na webových stránkách www.orbipontes.cz/soutez. Informace o
soutěži byly šířeny mailovou rozesílkou, přes facebook organizace, facebookový profil Karla
Janečka (Pozitivní evoluce), soukromé facebookové profily, intranet společností ČSOB a.s. a
E.ON Česká republika s.r.o. a youtube.com.
•

POZVÁNKY K AKCÍM, VIZITKY A ŠPUNTY DO UŠÍ

Jako reklamní materiál bylo použito 4000 vizitek a 7000 špuntů do uší. Vizitky spolu se
špunty do uší byly rozdávány na akcích ORBI PONTES, partnerům a veřejnosti. K jednotlivým
akcím ORBI PONTES pak byly vytvořeny speciální pozvánky Bohunkou Třešňákovou, která
navrhla grafickou podobu veškerých propagačních materiálů TKOSP 2014.

VLASTNÍ AKCE SDRUŽENÍ ORBI PONTES V RÁMCI PROJEKTU
ORBI PONTES uspořádalo od 20.9. do 28.9.2014 celkem 16 vlastních akcí v Praze a určeny
byly jak pro širokou veřejnost, tak i speciálně pro děti a dospělé se sluchovým postižením.
Uspořádány byly vždy s jedním nebo více partnery.
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Na akcích byl zajištěn simultánní přepis do českého jazyka (Česká unie neslyšících), on-line
přepis (Transkript online s.r.o.) a tlumočení do českého znakového jazyka (ASNEP).
• TISKOVÁ KONFERENCE
Ve spolupráci se: Senátem PČR, společnostmi Transkript online s.r.o. a NEWTON
Technologies, a.s.
Hosté: Nadační fondy Dar sluchu a Dar Zraku
Letošní tisková konference (19.9.2014) v Senátu PČR otevřela TKOSP vystoupením Petra
Vysučka (ASNEP) za skupinu neslyšících, Jaroslava Wintera (Helpnet.cz) za skupinu
nedoslýchavých, Anici Dvořákové (Český klub ohluchlých) za skupinu ohluchlých osob, Gity
Moravcové za uživatele služeb společnosti Transkript online s.r.o., Pavla Bartáka (NEWTON
Technologies a.s.) a Renaty Škopkové za organizátora (ORBI PONTES o.s.).
Na konferenci proběhla ukázka přepisu on-line (Transkript online s.r.o.) a představení
diktování (NEWTON Technologies a.s.). Nadační fond Dar sluchu a nadační fond Dar zraku
nabídly vyšetření sluchu a zraku zájemcům z řad návštěvníků tiskové konference i
zaměstnanců Senátu.
• ODBORNÁ KONFERENCE
Ve spolupráci s: Magistrát hl.m. Praha, Era
Cílová skupina: široká veřejnost, zaměstnanci státní správy, zdravotníci, sociální pracovníci
Téma: KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V PRAXI
Místo konání: Velký sál Magistrátu hl.m. Prahy
Stěžejní akce celého týdne se konala 25.9.2014 a obsahovala 12 přednášek odborníků
s osobními zkušenostmi se světem osob se sluchovým postižením: Mgr. Petr Vysuček
(neslyšící, prezident ASNEP), Anica Dvořáková (uživatelka kochleárního implantátu,
zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Českého klubu neslyšících) Ing. Martin Novák
(nedoslýchavý, předseda České unie neslyšících), Jaroslav Winter (nedoslýchavý, Helpnet.cz),
Jan Doubek MBA (Era), RNDr. Jiří Peterka, (Aldea, vzdělávací agentura), Mgr. Marie Horáková
(Tichý svět), Mgr. Věra Strnadová (předsedkyně Komise pro skryté titulky a Legislativní
komise při ASNEP), Jaroslava Schmidtová (NEWTON Technologies, a.s.), Ing. Jan Zelenka a
Gita Moravcová (Transkript online s.r.o.), Michal Otruba (Panter spol. s r.o.) a Alena
Užachovová (O2). Přednášky jsou na http://www.orbipontes.cz/soubory-ke-stazeni/. Sestřih
z konference je umístěn na www.orbipontes.cz.
• FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ SE SPECIÁLNĚ UPRAVENÝMI TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ
Ve spolupráci s: Era Art Klub, Severský filmový klub
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo konání: Era Art Klub, Jungmannovo nám. Praha
Během září proběhlo pásmo 4 severských filmů pod titulem „Konec léta ve Skandivánii“.
Promítání se speciálně upravenými titulky pro neslyšící, které zajišťoval Severský filmový
klub, byl příkladem, jak vyjít neslyšícímu divákovi vstříc a zapojit ho do kulturního života,
který mu je díky postižení odepřen.
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• KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BOTANICKÉ ZAHRADY S ON-LINE PŘEPISEM
Ve spolupráci s: Transkript online s.r.o., Botanická zahrada Trója
Cílová skupina: osoby nedoslýchavé, ohluchlé a neslyšící, kteří ovládají dobře český jazyk
Místo konání: Botanická zahrada hlavního města Prahy
Projekt komentovaných prohlídek botanické zahrady s on-line přepisem na tabletech pro
osoby nedoslýchavé a ohluchlé byl realizován již v roce 2013. V letošním roce byly na
programu dvě prohlídky s profesionálním průvodcem a s profesionálním přepisovatelem.
Prohlídku, která funguje tak, že průvodce hovoří do mikrofonu telefonu, na jehož druhé
straně sedí přepisovatel, který doslovně přepisuje komentář průvodce a přepisovaný text se
objevuje na tabletech každého z účastníků, vyzkoušeli jak stálí příznivci přepisu tak noví
zájemci.
• KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PO PRAZE S ON-LINE PŘEPISEM (VYŠEHRAD, KAMPA)
Ve spolupráci s: Transkript online s.r.o., Pražská informační služba
Cílová skupina: osoby nedoslýchavé, ohluchlé a neslyšící, kteří ovládají dobře český jazyk
1. Procházka „Legendy Malé Strany s Kampou“ (20.9. 2014)
2. Procházka „ Vyšehrad a jeho tajemné legendy“ (27.9.2014).
Komentované procházky v Botanické zahradě hl. m. Prahy nás inspirovaly k zorganizování
procházek po Praze. Chtěli jsme nabídnout osobám SP další možnost kulturního vyžití, které
jim běžně není dostupné. Zároveň jsme chtěli inspirovat Pražskou informační službu
k nabízení svých služeb nové cílové skupině a ukázat dobrý příklad z praxe.
Cílem komentovaných prohlídek a procházek je:
- zpřístupnit osobám SP akce, které pro ně nejsou dostupné,
- rozšířit povědomí o službě přepisu on-line mezi osoby SP,
- rozšířit povědomí o službě přepisu on-line mezi slyšící a inspirovat je k nabízení vlastních
služeb tak, jak to udělala Botanická zahrada hl. města Prahy a Pražská informační služba.
• PŘEDNÁŠKA „NEBOJME SE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“
Ve spolupráci s: Knihovna Mladá Boleslav
Cílová skupina: široká veřejnost
Téma: sluchové postižení aneb není ticho jako ticho
Místo konání: Knihovna Mladá Boleslav
Společně s Janou Markovou neslyšící studentkou Univerzity Karlovy a ohluchlým Ladislavem
Kratochvílem, který provozuje webové stránky „Kochlear webík s vypnutým zvukem“ jsme
představili v Mladé Boleslavi prakticky, co je neslyšet, jaká úskalí a nástrahy čekají na člověka
se sluchovým postižením, jak mohou slyšící neslyšícím pomoci. Účastníci se dozvěděli rozdíly
mezi skupinami neslyšících i způsoby, jak se vzájemně dorozumět.
• NEVYSVĚTLUJ – UKAZUJ
Organizátor: clarity-lab ve spolupráci s ORBI PONTES a Era svět
Cílová skupina: široká veřejnost
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Workshop na téma vizuální komunikace. Řešení komplexních problémů pomocí obrázků
s podtitulem „Jde to i beze slov“.
• SPORTOVNÍ AKCE
1. Acroyoga s Evou Kovářovou (22.9. 2014)
Ve spolupráci s: Mgr. Eva Kovářová a studio Dayal
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo konání: studio Dayal
Jak komunikovat a vnímat se tělem to byla nově nabídnutá možnost osobám SP ve studiu
Dayal.
2. Beach volejbalový turnaj (26.9.2014)
Ve spolupráci s: Beach Klub Ládví a SK Olympia
Místo konání: Beach Klub Ládví
Naše sportovní akce jsou vždy zaměřené na to, aby se potkávali lidé slyšící a lidé SP.
Neformální, velmi osobní a velmi přátelské a plné radosti – taková jsou naše volejbalová
setkání. Letošního TKOSP turnaje se zúčastnily i děti ze školy Gymnázium, Střední odborná
škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Praha 2, Ječná 27, kterým se
věnovala profesionální hráčka a trenérka Oldřiška Žídková (SK Olympia).
3. Plavání s Motýlkem (27.9.2014)
Ve spolupráci s: Studio Motýlek a hotel Duo Praha 9
Místo konání: hotel Duo
Bylo po dohodě se všemi partnery přesunuto na jaro 2015.
• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Představení Kvak a Žbluňk (23.9.2014)
Ve spolupráci s: Divadlo Kampa
Cílová skupina: děti ze speciálních škol pro SP (Ječná, Radlická) a děti ze ZŠ Barrandov
Místo konání: Divadlo Kampa

Tento rok se na představení setkali děti se sluchovým postižením a děti slyšící. Děti slyšící, s
kterými jsme si před několika měsíci povídali o lidech se sluchovým postižením dostaly šanci
seznámit se s dětmi neslyšícími a také vidět používání znakového jazyka. Oblíbené dětské
představení dvou žabáků bylo tlumočeno do znakového jazyka Vendulou Šantrůčkovou a
Zuzanou Procházkovou (Silovskou).
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• SETKÁNÍ S AMERICKÝMI STUDENTY MBA NAD TÉMATEM SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ
Ve spolupráci s: International Study Programs s.r.o., ALDEA, vzdělávací agentura, Tichá
kavárna
Cílová skupina: američtí studenti MBA
Místo konání: Tichá kavárna
27.9.2014 se američtí studenti setkali s neslyšícími zaměstnanci Tiché kavárny a učiteli
znakového jazyka neslyšícím Václavem Ptáčkem a Emilií Mazílkovou dlouholetou tlumočnicí
do znakového jazyka. Stejně jako českým slyšícím umožňujeme americkým studentům
z různých oborů nahlédnout „pod pokličku“ světa lidí se sluchovým postižením. Tento
projekt má veliký ohlas. Skrze tuto akci se podařilo finančně podpořit provoz Tiché kavárny.

PODPORA PROJEKTU
Organizaci projektu zajišťovaly členové organizace společně s dobrovolníky, sponzory a dárci.
Bez tohoto propojení by celý projekt uspořádat nebylo možné.
• DOBROVOLNÍCI jsou nedílnou součástí projektu a my si jejich spolupráce velmi vážíme.
Většina dobrovolníků přistupuje k projektu, aby podpořili myšlenky TKOSP, které s nimi
„rezonují“.
Bez nároku na honorář
- vystoupili kvalifikovaní přednášející na odborné konferenci (25.9.2014),
- natočili spoty herečky Jana Malá a Dáša Zázvůrková,
- vytvořili videa k soutěži Michaela Pospíšilová, Michaela Fantová, Kalman Horvát,
- pomáhali na akcích ORBI PONTES: Martina Cibulková, Oldřiška Žídková, Eva Kovářová,
Ladislav Kratochvíl.
• SPONZOŘI A DÁRCI – FORMY PODPORY
Projekt byl financován z materiálních a finančních darů sponzorů-dárců, kteří byli za tímto
účelem oslovováni od konce roku 2013. Oslovili jsme jednotlivce, obchodní společnosti, a
nadace; pokusili se uspět v několika výběrových řízení podporovaných EU a soutěžích.
Získali jsme dary:
a) přímé finanční podpory (ČSOB a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., NEWTON Technologies,
a.s., Konto Bariéry Nadace Charty 77, PANTER spol. s r.o., TIL Account s.r.o., Virtuse Energy
s.r.o.)
b) formou poskytnutí služeb zdarma (Magistrát hl. m. Prahy, Era svět, Divadlo Kampa, Beach
Klub Ládví, COLOR MEMORY, MEDIA WORK, C.Q.M., spol. s r.o., NECOSS s.r.o.)
c) slevou na službách (FPS Repro spol. s r.o., Bohunka Třešňáková, Martin Župka, Tichá
kavárna)
d) materiální (3M Česko spol. s r.o., NEWTON Technologies, a.s., Mirka Talavašková,
Segafredo Zanetti spol. s r.o., Evropské vody s.r.o., WOW SHOW Černé divadlo)
e) práce dobrovolníků
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VYHODNOCENÍ PROJEKTU
TKOSP 2014 byl úspěšný.
•
Podařilo se nám udržet spolupráci s většinou organizací a médii z předchozích
ročníků.
•
Vytvořili jsme nové vztahy s dárci a sponzory.
•
Získali jsme nové programové partnery.
•
Zvýšili jsme počet měst, ve kterých se TKOSP konal.
•
Získali jsme prostor ve veřejnoprávní televizi a tisku zaměřeném na širokou veřejnost.
•
Rozšířili jsme řady příznivců myšlenek TKOSP (dobrovolníci, účastníci akcí, partneři a
osoby se sluchovým postižením, účastníci soutěže, známí, přátelé).
Ohlasy, které k nám přicházely a stále přicházejí, nám potvrzují, že cíle celého projektu se
daří naplňovat rok od roku lépe a lépe.
Velice si vážíme spolupráce s jednotlivými dárci, kteří nás podpořili svou důvěrou a darovali
nám materiální a finanční dary, jenž nám pomohly uskutečnit mnoho nového i udržet
v chodu celou přípravu i chod organizace.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, SPONZORŮM, DOBROVOLNÍKŮM A
PŘÍZNIVCŮM TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM!
Třetí ročník skončil.

4. ročník se uskuteční 19. - 27.9.2015.

ORBI PONTES o.s.
IČ: 226 11 100
Praha 5, Brichtova 819/8, PSČ 152 00
www.orbipontes.cz
Renata Škopková, +420 777 717 733
skopkova@orbipontes.cz
Monika Jindrová, +420 724 17 32 17
jindrova@orbipontes.cz
V Praze dne 17.12.2014
Fotografie použité v závěrečné zprávě: Monika Jindrová, JDI PICTURES
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