PARTNEŘI TKOSP 2015
Československá obchodní banka a.s. ČSOB působí v retailovém bankovnictví
v ČR pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní
spořitelna. Poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým
osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům.
Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center Poštovní spořitelny
a obchodních míst České pošty. Služby pod značkou ČSOB i Poštovní spořitelna jsou dále
poskytovány prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých
distribučních kanálů přímého bankovnictví. Poštovní spořitelna nabízí od roku 2010 svým
klientům řadu moderních bankovních produktů pod značkou Era. ČSOB nabízí současně se
svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé skupiny ČSOB.
www.csob.cz; www.erasvet.cz

Společnost Segafredo Zanetti CR je u nás známá jako dodavatel italské kávy
pro přípravu espressa. V roce 2014 rozšířila svoji nabídku o kávu a čaje
značky Tik Tak s certifikátem Fairtrade. V rámci tohoto konceptu podporuje
Segafredo Zanetti drobné pěstitele a pomáhá jim tak zlepšit jejich životní situaci. Pro zlepšení
kvality servírovaného espressa založila v roce 2006 Školu kávy Segafredo.
Více na www.segafredo.cz

3M Česko, spol. s r.o. Pomáháme dělat život v České republice zelenější,
zdravější, bezpečnější a důmyslnější. www.3m.cz

Nejkvalitnější a nejrychlejší tisk všeho na co si jen vzpomenete!
Tiskneme od vizitek, přes samolepky, katalogy, plakáty až po billboardy. I do
zítřka. FPS Repro, to je festival barev po celý rok. sTiskněte zde: www.fpsrepro.cz

Agentura FOR DREAMS vznikla na jaře roku 2010 v průběhu příprav projektu
LOAP ELEVATION|2010. Hlavní myšlenkou je spojení sil všech dobrých lidí, kteří
nejsou lhostejní k životním osudům některých z nás. Pomoc, podpora a
spolupráce na projektech neziskových organizací. Zprvu těžko dosažitelné cíle a
sny se mění ve skutečnost pod heslem „DREAM IT. MAKE IT.“ www.fordreams.cz

Věra Kepková
Specializuji se na marketing na sociálních sítích. Obsahový marketing,
návrh a realizace komunikační strategie a taktiky, tvorba a realizace kreativního obsahu,
testování reklam a cílových skupin. Měření výsledků, audit Google Analytics. On-line
vzdělávání - facebook online kurz a odborný blog.
http://verakepkova.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Protext ČTK vám umožní využít komunikační síť České tiskové
kanceláře pro rozšíření vlastní tiskové zprávy. Sdělení obdrží
odběratelé agenturního servisu, tedy téměř všechna média v ČR, ale i
zástupci firem a státní správy. V rámci služby Protext Online text rozešleme e-mailem až na
3000 adres zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zpráva bude zobrazována v
aplikacích ČTK pro chytré telefony a tablety. www. protext.cz

Firma Pavla Hrejsemnou SROZUMEM cz je na trhu od roku 1994. Mediální
a PR agentura s celoplošným působením + vzdělávací agentura která se
soustřeďuje na individuální semináře na míru. www.srozumem.cz

Web BuduPomahat.cz je prostorem pro každého. Slibujeme si od něj, že
bude užitečný nejen neziskovkám, ale zejména veřejnosti. Podívejte se
na videoprezentace neziskových organizací. Jistě najdete něco, čím i vy
můžete být prospěšní. Každý máme možnost něco nabídnout. A pomáhat je moc příjemná
aktivita :) www.budupomahat.cz

Portál o problematice zdravotního postižení provozuje BMI sdružení,
šéfredaktorem je Jaroslav Winter. Sponzorem portálu je společnost
CZI. Odběratelů je již více než 7420. www.helpnet.cz
Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s
Nadací Charty 77. Časopis Můžeš vychází vždy první den v měsíci. Jeho
webové stránky přinášejí první polovinu měsíce zkrácené verze článků,
poté plné texty. Web aktuálně informuje o akcích, legislativních změnách a poskytuje prostor
k diskusi na závažná společenská témata. www.muzes.cz
Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho
zajímavých informací již od roku 1972. Projekt Vydávání čtvrtletníku
sluchově postižených GONG je finančně podporován Úřadem vlády
ČR. www.gong.cz
Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v
oblasti legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá vydaná čísla
jsou ke stažení zde na stránkách ve formátu PDF a DOC.
www.nrzp.cz/novy-casopis.html
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Odborný časopis Sociální služby (dále časopis) je tiskové
periodikum, jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR (dále APSS ČR). Vydávání časopisu je
povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 11018, ISSN 1803-7348. Posláním
časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace, pomoc, rady
a zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb, hájícím práva uživatelů a poskytovatelů
sociálních služeb a prezentujícím problematiku sociálních služeb v orgánech státní správy a
samosprávy a informujícím o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky.
www.socialnisluzby.eu

Vydává Futura a.s., Praha 1
www.halonoviny.cz

S cílem přinášet informace a postřehy ze života osob se sluchovým postižením
jsme založili skupinový blog s názvem Ztlumeno - http://ztlumeno.blog.idnes.cz/
. Autory článků jsou jak osoby se sluchovým postižením, tak jejich přátelé.

Dopravní podnik je nejvýznamnějším dopravcem v rámci
Pražské integrované dopravy, ale i největším v České republice.
Zajišťuje provoz na všech linkách metra a tramvají, většině
městských i několika příměstských autobusových linkách a
lanové dráze na Petřín. Jeho stoprocentním vlastníkem je hlavní město Praha. Dopravní
podnik navazuje na bohaté zkušenosti více než 110leté tradice svých předchůdců a
postupným rozvojem se transformoval až do dnešní podoby. www.dpp.cz

Florence - odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické
profese. Publikuje aktuální informace a odborné články z
ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie
apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné
práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje
zajímavé osobnosti z těchto oblastí. www.florence.cz/
Ambit Media - Společnost Ambit Media, a. s. patří k výrazným
vydavatelským domům v České republice a je pro ni charakteristická
odbornost titulů, a tím i jejich vysoká úroveň. Vydavatelství je svým
portfoliem zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství, umění a je
provozovatelem aukčního portálu ART+, který je jedinečným projektem v ČR.
www.ambitmedia.cz

Oficiální turistický portál hlavního města Prahy, jehož historické jádro
představuje unikátní architektonický celek a je zapsáno do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ať už o návštěvě
Prahy teprve uvažujete, v Praze momentálně pobýváte nebo dokonce bydlíte, najdete zde
spoustu inspirace, informací i praktických tipů. www.prague.eu/cs
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PROGRAMOVÍ PARTNEŘI
Asociace ASNEP byla založena v roce 1992 jako servisní organizace
zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR
nebo jejich rodičů. V současné době má 16 členských organizací. Asnep jako
jediná organizace v ČR vydává časopis pro sluchově postižené s názvem
GONG. Asnep je druhým největším poskytovatelem tlumočnických služeb pro neslyšící
v ČR. Jako jediná organizace se zabývá problematikou skrytých titulků pro neslyšící na
profesionální úrovni a vede Klub šelestářů. Má významný podíl na tvorbě Zpráv v českém
znakovém jazyce v ČT. Intenzivně řeší vyhlášky a zákony ovlivňující život osob se sluchovým
postižením. www.asnep.cz
Česká unie neslyšících je neziskovou organizací hájící zájmy a práva osob se
sluchovým postižením, především neslyšících. Hlavní činností je poskytování
registrovaných sociálních služeb zabraňující sociálnímu vyloučení (sociálně
aktivizační služby, tlumočení do/z českého znakového jazyka, poskytování
simultánního přepisu mluveného slova), zajištění prostor pro činnost jednotlivých klubů či
spolků ČUN, akreditovaná výuka českého znakového jazyka v rámci kurzů a samozřejmě i
rozvoj kultury neslyšících. www.cun.cz
Česká unie neslyšících Liberec - organizace je ojedinělá v celém Libereckém kraji a zabývá
se především pomocí neslyšícím občanům v oblastech soukromého i společenského života.
Pomoc spočívá především v komunikaci mezi vlastními členy a různými institucemi (úřady,
lékaři atd.). Pro členy jsou pořádány různé přednášky, výlety a psychorehabilitační pobyty. Pro
veřejnost to jsou již tradiční kurzy znakového jazyka. www.liberec.cun.cz

Unie neslyšících Brno, o.s. je poskytovatel sociálních služeb pro osoby
se sluchovým postižením všech věkových kategorií. Organizace zajišťuje
tlumočnické služby a odborné sociální poradenství. Cílem UNB, o.s. je podpora integrace
neslyšících a nedoslýchavých osob do majoritní společnosti, odstraňování komunikačních a
informačních bariér. Snažíme se také o zvyšování povědomí široké veřejnosti o komunikaci
s
našimi
uživateli,
kultuře
neslyšících
a
kompenzačních
pomůckách.
www.unieneslysicichbrno.cz; www.pomuckyproneslysici.cz

Kavárna u Žambocha je první moravskou kavárnou s neslyšící obsluhou a
originálním systémem objednávek na iPadech. V kavárně naleznete chutnou kávu,
francouzské palačinky, domácí zákusky a další. Nabízíme posezení
v nekuřáckém, bezbariérovém prostředí nebo na venkovní zahrádce. Pořádáme
také
kulturní
program
–
přednášky,
divadla,
koncerty
apod.
http://www.moravskakavarnaneslysicich.cz/
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Ústav jazyků a komunikace neslyšících je ústavem velmi mladým a je
jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a
oborem Deaf Studies v České republice. Jeho odborný a pedagogický
záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita Neslyšících,
historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi
českým znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština
pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a
ohluchlé studenty. http://ujkn.ff.cuni.cz/

Aldea, vzdělávací agentura, člen Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS,
nabízí firmám i veřejnosti firemní jazykové kurzy dle konkrétních požadavků a
cílů zákazníka (např. i pro zdravotně postižené studenty). Kurzy znakového jazyka
akreditované u MŠMT ČR jsou určeny všem zájemcům o znakový jazyk, úředníkům,
studentům zdravotnických a sociálních oborů a rodičům neslyšících dětí. V neposlední řadě
agentura Aldea organizuje odborné kurzy prakticky zaměřené k aktuálním tématům a zajišťuje
rovněž organizační servis konferencí a seminářů dle požadavků klienta. www.aldea.cz
Transkript online s.r.o. je sociálně zaměřená firma, jejímž posláním je
pomáhat odbourávat komunikační bariéry svých klientů. Hlavní
činností společnosti je poskytování služby profesionálního přepisu online.
www.transkript.cz

Nadační fond Dar sluchu byl založen s cílem podpořit neslyšící od minimální
ztráty sluchu až po úplnou hluchotu. V případě totální ztráty sluchu existuje
způsob, jak vrátit neslyšícího zpět mezi slyšící. www.darsluchu.cz

Tichá kavárna je první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Kromě dobré kávy
a vynikajících palačinek nabízí bezbariérový a nekuřácký prostor pro setkávání,
ale také pro kulturní a vzdělávací akce nejrůznějšího druhu, vždy přístupné i pro
neslyšící. Ke kavárně patří i pekárna, v níž neslyšící pekařky pečou denně čerstvé
dorty do kavárny nebo na objednávku. Tichá kavárna je druhem sociálního podnikání, zisk z
provozu je využit výhradně pro její další rozvoj či k podpoře služeb pro neslyšící.
www.tichakavarna.cz

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí služby týkající se
problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. systémů
integrovaného managementu (IMS) - jejich definování, vytváření, udržování a zlepšování. Od
počátku je nabídka založena na požadavcích mezinárodních norem, resp. jejich zákaznických
modifikacích. V současné době se nabídka C.Q.M. orientuje především na problematiku
integrovaného managementu (IMS), což bývá obvykle chápáno jen jako snaha o propojení
požadavků 3 norem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.
www.cqm-sro.cz
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Ostravský spolek neslyšících poskytuje tlumočnické služby – specifické
poradenství v této oblasti, tlumočnické kurzy, kurzy znakového jazyka,
organizuje kulturně vzdělávací akce a kroužky ručních prací. Nejúspěšnější
aktivitou Ostravského spolku neslyšících je pantomima neslyšících.
http://www.ostrava-neslysici.org/

Studio Motýlek bylo založeno v roce 2002 a za 10 let trvání si vydobylo
místo na špičce v oboru plavání malých dětí. Inovativní přístup, orientace
na potřeby dětí, spojené s vysokou profesionalitou, oceňují nejen děti a rodiče, ale i řada
pediatrů a fyzioterapeutů. Od svého založení je aktivním členem Aliance dětského plavání.
Studio Motýlek vychází vstříc všem svým zákazníkům, a proto do jeho nabídky patří i kurzy
pro neslyšící nebo děti se speciálními potřebami. www.studio-motylek.cz

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,
o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, osobám se
sluchovým postižením. Naše služby je možné využít nejen
v Kroměříži, ale také v pobočkách poradenského centra v Uherském Hradišti a ve Valašském
Meziříčí. Více informací o naší činnosti získáte na webových stránkách; www.chcislyset.cz

Cílem celého projektu je osvěta a podpora pro zrakově postižené, kteří se
svojí vadou žijí, ale nevědí o jejím rozsahu nebo se bojí návštěvy svého
lékaře; www.dar-zraku.web-rychle.cz

Střední škola pro SP a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova
Střední škola pro sluchově postižené a Odborného učiliště nabízí maturitní
obor, Informační technologie, který je zakončený státní maturitní zkouškou, a
tři obory zakončené výučním listem: Operátor skladování, Podlahářské práce
a Prodavačské práce. Ve škole pracují neslyšící a slyšící pedagogové, čímž je podporován
přirozený bilingvismus žáků. www.ssbrno.cz

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy
univerzity (Středisko Teiresiás MU)
Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky,
zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory
akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým
a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak
postiženým. Ve struktuře univerzity je Středisko Teiresiás zařazeno jako samostatné
univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým
psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem
jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU. www.teiresias.muni.cz
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Budějovický sportovní klub neslyšících byl založen v roce 1955 neslyšícím
sportovcem panem Bohumilem Bažilem. V současné době má organizace 262
neslyšících a slyšících členů. Vedeme oddíly šipek, halového futsalu, karet
Joker, turistiky, šach a sportovního rybolovu. www.bskn-1955.com

Poradenské centrum SNN v Domažlicích je pobočným spolkem SNN v ČR.
Poskytuje základní i odborné poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Dále nabízí možnost zapůjčení některých kompenzačních pomůcek, prodej kompenzačních
pomůcek (např. pomůcky pro poslech TV, zesílený telefon, pomůcky signalizující zvuk budíku, domovního zvonku, telefonu, pláč dítěte), prodej příslušenství ke sluchadlům, výměnu
hadičky nebo čištění tvarovek v ultrazvukové čističce. http://www.snndo.cz/

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková
organizace
Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům z Karviné a
okolí, ale rovněž hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních – nemocnice Karviná
a Havířov. Ve škole se vzdělávají i neslyšící děti, poskytuje individuální logopedickou péči a
další poradenské služby. Škola spolupracuje se speciálními školami v rámci Euroregionu
Těšínské Slezsko a účastní se národních i mezinárodních projektů. Hlavním účelem zřízení
organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích
programů. http://www.szmkarvina.cz/

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s. je v současné době
největším poskytovatelem terénních sociálních
služeb v Libereckém kraji. Pro cílovou skupinu osob se sluchovým
postižením zajišťuje organizace zejména tlumočení pro jednotlivce v terénu (i prostřednictvím
on-line tlumočení), dále tlumočení pro skupiny (vzdělávací a volnočasové aktivity) a pravidelná
setkávání na pobočce v Semilech v Klubu Neslyšících. Organizace dlouhodobě pracuje na
vytváření přátelského prostředí vůči neslyšícím lidem v Libereckém kraji, např. v Krajské
vědecké knihovně v Liberci. skype/on-line tlumočení: tlumočnické služby CZPLK.
http://www.czplk.cz/; www.kvkli.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (dále jen CDS):
CDS jako jediná organizace v České republice, poskytuje komplex
vzájemně navazujících sociálních služeb pokrývajících potřeby dětí se
sluchovým postižením a jejich rodin.
Mezi sociální služby, které Tamtam nabízí, patří: raná péče; sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi; odborné sociální poradenství; informační a vzdělávací služby; týdenní pobytové
akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a kulturně osvětové akce. A dále je
organizace zaměřena i na vydavatelskou a publikační činnost a dlouhodobě realizuje
významné
několikaleté
projekty
s
celospolečenským
významem.
http://www.detskysluch.cz/cs-CZ/uvod.html
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Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Zajišťujeme tlumočnickou službu a základní sociální
poradenství pro občany se sluchovým postižením v celém
Moravskoslezském kraji. Zároveň se snažíme v tomto kraji o osvětu široké veřejnosti o
problematice osob se sluchovým postižením. A pro lidi se sluchovým postižením dle možností
realizujeme
různé
aktivity
společně
s
našimi
partnery.
www.csnn.cz

Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování sociálních služeb
Ostrava je pracovní skupina, která sdružuje město Ostrava s organizacemi,
které pracují s osobami se sluchovým postižením a v neposlední řadě i osoby
se sluchovým postižením. Pracovní skupina se snaží zajistit potřebu občanů se
sluchovým postižením ve městě Ostrava.
www.kpostrava.cz

Divadlo loutek Ostrava působí na scéně již více než 60 let. Kromě své
divadelní činnosti pro děti, studenty i dospělé zařadilo do svého programu
i umělecko-vzdělávací činnost formou zážitkových dílen. Jsou určeny od
nejmenších dětí předškolního věku až po vysokoškolské studenty. Dílna rozvíjí: tvořivost,
emocionalitu, metaforické vnímání, spolupráci, komunikaci, motoriku, estetické vnímání.
http://www.dlo-ostrava.cz/

Městská divadla pražská najdete v centru Prahy. Se svými třemi sály v
divadlech ABC a Rokoko jsou tady pro všechny pražské diváky – od dětí
po seniory. Diváci mohou vybírat z bohatého repertoáru činoherního
divadla i z řady dalších možností, jak trávit volný čas, oblíbené jsou např.
Soirée, Představení pro nezadané, Dámské jízdy, Herecké kurzy pro neherce nebo Vánoční
festival. http://www.mestskadivadlaprazska.cz

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace
založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných
dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou
kochleárních implantátů. SUKI je přístupné všem sluchově
postiženým
i
zájemcům
o
problematiku
kochleárních
implantátů.
V České republice má v současné době kochleární implantát více než 500 dětí a 200
dospělých. V první polovině roku 2015 bylo evidováno celkově 800 implantovaných.
http://www.suki.cz/

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním
státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a
metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity,
stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a
světového společenství a kultury. http://www.nm.cz/
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Klub přátel červenobílé hole sdružuje lidi s hluchoslepotou a jejich
přátele. Zaměřuje se zejména na volnočasové aktivity a klubovou
činnost. V klubu působí zejména dobrovolníci. Nemá stálé
zaměstnance. Vydává internetový časopis Paprsek ze tmy. V různých
městských knihovnách či úřadech pořádá každý rok výstavu „Nevidíme, neslyšíme, ale
cítíme....“,kterou viděli lidé již ve více než třiceti městech. V letošním roce oslaví deset let své
činnosti konferencí s názvem "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů".
http://www.klubpratel.wz.cz/

SK Olympia Praha SPS (Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených
sportovců, www.olympiapraha.cz

Švandovo divadlo na Smíchově je svobodný kulturní prostor, který staví na silném
hereckém souboru výrazných osobností. Kromě generační blízkosti spojuje i
schopnost týmového myšlení a autorského vkladu.
Švandovo divadlo připravilo i užitečnou službu pro všechny diváky s vadami
sluchu - k vybraným představením 1x měsíčně nabízí i současně promítané české
titulky. http://www.svandovodivadlo.cz/

Obecně prospěšná společnost Tichý svět již 9 let pomáhá
neslyšícím v České republice. Poskytuje komplexní služby,
které jim umožňují začlenit se do společnosti a žít kvalitní život,
a to již v deseti krajích. Jde o tlumočnické služby, sociální a právní poradenství, podporu při
hledání zaměstnání, včetně programu pro žáky a absolventy škol. Tichý svět vyvinul v Evropě
unikátní Tichou linku. Organizace každoročně zajistí práci asi 50 neslyšícím. Neslyšící tým
redaktorů denně připravuje internetové Tiché zprávy ve znakovém jazyce, zejména ze světa
a o světě neslyšících. Zajišťuje i překlady firemních videospotů do znakového jazyka. V roce
2011 byla pod křídly Tichého světa založena Tichá kavárna, první pražská kavárna s neslyšící
obsluhou. V prostoru kavárny dochází k přirozenému propojování obou zdánlivě odlišných
světů. Společnost pořádá také semináře o světě neslyšících, interaktivní přednášky pro žáky
základních škol a kurzy znakového jazyka pro veřejnost. http://www.tichysvet.cz/
Středisko pro sluch hlas řeč bylo založeno roku 2002, foniatričkou MUDr. Lenkou Hellerovou
s cílem pomáhat dětem i dospělým v případě krčních, hlasových a sluchových potíží.
www.sluchovaordinace.cz

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM
ZA SPOLUPRÁCI
ORBI PONTES
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