
PARTNEŘI

Československá obchodní banka a.s. ČSOB působí v retailovém bankov-
nictví v ČR pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Posky-
tuje 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 Poš-
tovní 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 mo-
derních 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

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 pěsti-
tele 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

WTF digital, s.r.o Jsme malý tým profesionálů, kteří vám pomohou zlepšit aktivity 
v on-line prostředí. Máme dostatek zkušeností a naše práce nás velmi baví. Pro řešení potřeb na-
šich klientů vytváříme ad-hoc realizační týmy. Máme statut Google partnera. www.wtfdigital.cz 

Jan Kvarda,  www.facebook.com/Kvardaart

Michael Kratochvíl, fotograf 
http://michael-kratochvil.com/

Praha 5

Tiskárna Logik
moderní česká společnost s vlastní tiskovou výrobou, reklamní a marketingovou agentu-
rou, profesionálním grafickým studiem a samostatným vývojovým oddělením pro design 
a konstrukci obalů a nástrojů podpory prodeje (POP/POS materiálů). Koncovým zákaz-
níkům, vydavatelským domům i reklamním agenturám, nabízíme kompletní poradenský 
servis, individuální přístup, kvalitu a rychlost zpracování zakázek.
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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

Web BuduPomahat.cz je prostorem pro každého. Slibujeme si od něj, že 
bude užitečný nejen neziskovkám, ale zejména veřejnosti. Podívejte se na videoprezen-
tace 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

Firma Pavla Hrejsemnou SROZUMEM cz je na trhu od roku 1994. 
Mediální a PR agentura s celoplošným působením + vzdělávací agentura která se soustře-
ďuje na individuální semináře na míru. www.srozumem.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 MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a po-
litiky 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

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.

ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 
a jejich přátel), z. s.  
Asociace ASNEP, z. s. je servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch slucho-
vě postižených občanů ČR nebo jejich rodičů.
Základním posláním ASNEP, z. s. je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch 
sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující 

občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, 
které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. 
web: http://www.asnep.cz 
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Aldea, vzdělávací agentura
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 zajišťu-
je rovněž organizační servis konferencí a seminářů dle požadavků klienta. 
web: http://www.aldea.cz 

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. 

web: http://www.csnn.cz 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., poskytuje komplex rodinám s dětmi se sluchovým 
postižením z celé České republiky – ranou péči, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi, odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, informačně vzdělávací služby 
a kulturní a osvětovou činnost.
web: http://www.detskysluch.cz 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu 
a Středočeský kraj, o.p.s.
Jsme pobočkou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský 
kraj, o.p.s. (CNN, o.p.s.) a konkrétně v Praze – Modřanech poskytujeme sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Posláním služeb 

je snižovat informační deficit a rozvíjet individuální dovednosti osob se sluchovým postižením prostřednictvím 
vzdělávacích a zájmových aktivit. Taktéž poskytujeme tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením.
Zakladatelem CNN, o.p.s. je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který na ni následně převedl 
sociální služby poskytované v Praze a ve Středočeském kraji. Hlavní sídlo CNN, o.p.s. je na Karlínském nám. 12, 
Praha 8.
web: http://www.cnn-ops.cz 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o.p.s. 
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. je v sou-
časné 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 
a simultánního přepisu), 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
web: http://www.czplk.cz/
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Česká unie neslyšících, z.ú.
Česká unie neslyšících je neziskovou organizací, fungující již 27 let v České republice. Hlav-
ním posláním ČUN je poskytování registrovaných služeb - udržet nebo posílit schopnosti 
a dovednosti osob se sluchovým postižením, posílit jejich samostatnost a soběstačnost, a tím 
zvyšovat možnosti jejich začlenění do společnosti a snížit tak míru sociálního vyloučení. Česká 
unie neslyšících poskytuje: Sociálně aktivizační službu pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory, simultánní přepis a tlumočnickou službu. Také zajišťuje prostor pro činnost jednotlivých klubů ČUN 
a pořádá akreditované kurzy českého znakového jazyka neslyšícími lektory.
web: http://www.cun.cz 

Česká unie neslyšících, z.ú. (Liberec)
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. 
web: http://liberec.cun.cz 

Český tenisový svaz neslyšících
web: http://ctsn.ruce.cz 

Deaf Friendly
Deaf Friendly je první agentura zajišťující tlumočení a překlad do / z českého znakového ja-
zyka, mimo sociální oblast. Pro implementaci překladů na webové stránky užívá svoji vlastní 
technologii, tzv. Deaf Friendly rozšíření do prohlížeče. 
web: http://www.deaffriendly.cz 

Divadlo loutek Ostrava
Divadlo loutek Ostrava působí na scéně téměř 65 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 stře-
doškolské studenty. Dílny rozvíjí: tvořivost, emocionalitu, metaforické vnímání, spolupráci, 
komunikaci, motoriku a estetické vnímání.
web: http://www.dlo-ostrava.cz/ 

 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým posti-
žením o. p. s.
Hradecké centrum je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb: po-
radenství a tlumočnické služby. Kromě sociálních služeb organizuje pro své klien-
ty přednášky, besedy, poznávací výlety a rekondiční pobyty. Hradecké centrum 
se též zapojuje do osvětových aktivit a pořádá akreditované vzdělávací kurzy 
s názvem „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením“. 
web: http://www.hradeckecentrum.cz 

Klub přátel červenobílé hole 
KPČH 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, neslyší-
me, ale cítíme....“,kterou viděli lidé již ve více než třiceti městech. 
web: http://www.klubpratel.wz.cz 
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Knihovna města OSTRAVA
Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující 
všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním 
hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových 
a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby 
starším a handicapovaným spoluobčanům.
web: http://www.kmo.cz/

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným 
informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci 
a Libereckém kraji. Vítá ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmo-

vých kategorií z řad občanů Libereckého kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace 
o městě a regionu nebo jen odpočinek na cestě.
web: http://www.kvkli.cz/

Labyrint
LABYRINT je jedním z pracovišť Střediska volného času LUŽÁNKY. Funguje 
jako Studio dramatické výchovy, které je svou činností zaměřeno na různé druhy 
umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ročně se ve třech desítkách kroužků vystřídá 
kolem 400 účastníků převážně dětí a mládeže, ale i dospělých. Příležitostně LA-

BYRINT pořádá také různé kulturně společenské akce: tvořivé dílny, divadelní představení a přehlídky, cestova-
telské besedy, koncerty, filmové projekce atd.
web: http://www.labyrint.luzanky.cz 

Městská divadla pražská
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. 
web: http://www.mestskadivadlaprazska.cz/ 

Mime Prague z.s.
Chceme dát pantomimě svobodu. Utrhnout ji ze řetězu, rozbít skleněnou stěnu a vtáhnout 
tlející kostru mimického divadla do víru současnosti. Strhnout vysokou formu do žhnoucího 
bláta moderního umění. Tělo osvobozuje tím samým, čím ho svazuje – pohybem, rytmem, 
emocí. Otevíráme mu nový prostor, ve kterém ho současně vězníme.
V lidském těle na jevišti se svět odráží jako v zrcadle. NEMLUVIT NEZNAMENÁ MLČET!
web:  http://mimeprague.cz/

Pontopolis z.s.  
Zapsaný spolek Pontopolis byl založen za účelem pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterými se snaží představit široké veřejnosti jiné kultury světa. Spolek pořádá zejména 
v Poličce mnoho výstav, besed i filmových projekcí pro školy i širokou veřejnost, jejichž 

cílem je zvýšit povědomí o národnostních menšinách, minoritách a odlišných kulturách. Pontopolis také pomáhá 
cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit českou kulturu.
Pontopolis je nedílnou součástí kulturního života v Poličce a okolí. 
web: http://www.pontopolis.cz/
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Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové
Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové je zařízení s celouniverzitní 
působností, jehož posláním je provázet studenty při studiu a prostřednictvím 
nabízených služeb podporovat jejich profesní a osobní rozvoj. Mezi nabízené 

služby řadíme psychologickou a terapeutickou podporu, kariérní poradenství, sociální poradenství a podporu 
studentů se specifickými potřebami. Poslední zmíněná služba zajišťuje podporu uchazečům a studentům se 
specifickými potřebami v průběhu celého jejich studia a snaží se co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké 
škole těmto jedincům.
web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Poradenske-centrum

Poradenské centrum pro sluchově postiže-
né Kroměříž, o.p.s.
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 Hradiš-
ti a ve Valašském Meziříčí. Více informací o naší činnosti získáte na webových stránkách.
web: http://www.chcislyset.cz 

Spálený sušenky
SPÁLENÝ SUŠENKY jsou hudební seskupení, jehož hráčky interpretují tradiční rytmy 
a písně západní Afriky. „Sušenky“ fungují od roku 2008 a za dobu svého působení uspořá-
daly kromě koncertování řadu bubenických workshopů. V letech 2011-2014 organizovaly 
projekty, které byly zaměřené na bourání bariér mezi slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým 
i zrakovým postižením. Jde především o partu kamarádek, které si užívají radost z hraní, 
nechávají plynout svou energii a dokáží se nadchnout pro dobrou věc. 
web: http://www.spalenysusenky.cz/ 

Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
Jsme Spolek neslyšících Břeclav, z.s. a fungujeme dlouhá léta. Od roku 2001 jsme členem 
Českomoravské jednoty neslyšících a od roku 2007 máme zaregistrované dvě sociální služ-
by dle zákona č. 108/2006 Sb.: Tlumočnické služby a Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.
web: http://www.snbreclav.cz 

Střední škola Gellnerka Brno
Střední škola Gellnerka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí ma-
turitní obor informační technologie, na středním odborném učilišti obor operátor 
skladování a odborném učilišti obory podlahářské práce a prodavačské práce. Ve škole 
pracují neslyšící a slyšící pedagogové, čímž je podporován přirozený bilingvismus žáků.
web: http://www.ssbrno.cz 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro 
sluchově postižené
Škola Výmolova v Radlicích je komplexem, pod jehož střechou se setkávají slucho-
vě postižení od předškolního věku až do dospělosti, jejich pedagogové, tlumočníci 
a ostatní pracovníci škol. Součástí školy je i internát nabízející zajímavé volnočasové 

aktivity a také Ulicentrum, které zprostředkovává žákům, pedagogům, event. i široké veřejnosti různé vzdělávací 
a volnočasové aktivity.
web: http://www.vymolova.cz 
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Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, 
příspěvková organizace 
Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a poskytuje:  • nadstandardní péči speciálních pedagogů • individuální vzdělá-
vací plány pro žáky s více vadami • individuální logopedickou péči • poradenské služby • 

autistické třídy • volnočasové aktivity • účast v národních i mezinárodních projektech • spolupráci se speciálními 
školami v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko
web: http://www.szmkarvina.cz/ 

Studio Motýlek, s.r.o. 
Studio Motýlek bylo založeno v roce 2002 a za 15 let trvání si vydobylo
místo na špičce v oboru plavání malých dětí. Inovativní přístup, orientacena potřeby dětí, 
spojené s vysokou profesionalitou, oceňují nejen děti a rodiče, ale i řadapediatrů a fyzi-

oterapeutů. 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. Vstup 
volný. Registrace na webu:  http://www.studio-motylek.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se 
sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní 
služby. Podporujeme zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Toho dosahujeme 
prostřednictvím svých programů a pobočných spolků. Svaz je zřizovatelem pobočných spol-
ků po celé České republice a obecně prospěšných společností – př. Centrum pro neslyšící 
a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
web: http://www.snncr.cz/ 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Pora-
denské centrum Domažlice, p.s.
Poradenské centrum Domažlice je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s. Poskytuje základní i odborné poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále nabízí možnost zapůjčení někte-
rých kompenzačních pomůcek, prodej kompenzačních pomůcek, prodej příslušenství ke 
sluchadlům, výměnu hadičky nebo čištění tvarovek v ultrazvukové čističce. Vše popsáno na 
webových stránkách. 
web: http://www.snndo.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Spolek neslyšících Plzeň
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. 
poskytuje odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory 
a zdravotně postižené a tlumočnické služby. Dále nabízíme akreditovaný kurz 
pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách a kurzy znakového 
jazyka pro veřejnost, firmy a instituce.
web: http://www.snplzen.cz 

Švandovo divadlo na Smíchově 
Švandovo divadlo na Smíchově je scénou hlavního města Prahy a na jeho provoz přispívá také 
Městská část Praha 5. Disponuje dvěma hracími prostory - Velkým sálem pro cca 300 diváků a sute-
rénním variabilním Studiem pro 50 - 80 diváků podle potřeby a momentálního uspořádání. Reper-
toár Švandova divadla tvoří inscenace stálého činoherního souboru, ovšem můžete v našem divadle 
zhlédnout i jiné hostující divadelní soubory (Buchty a loutky, Dětské divadelní studio, Divadlo 
Spektákl, Just! Impro), a to nejen pražské. Svým příznivcům nabízí divadlo možnost setkávat se s vý-
jimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu talk-show Scénické 

rozhovory a při pravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i world-music. 
web: http://www.svandovodivadlo.cz 
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Tichý dům neslyšících, z. s.
Tichý dům neslyšících, z. s. je nezávislým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, 
prosazující a hájící práva a potřeby osob se sluchovým postižením, zejména neslyšících seniorů. 
TDN vznikl jako občanské sdružení v roce 2012. 
web: http://www.tdnko.cz/ 

  

Tichý svět, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Tichý svět již jedenáct let pomáhá neslyší-
cím v České republice. Poskytuje jim všestrannou podporu prostřednic-
tvím komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti. 

Nabízí online tlumočení do znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu v rámci služby Tichá linka, sociální 
a právní poradenství a podporu při hledání zaměstnání, včetně programu pro žáky a absolventy škol, provozuje 
portál Neslyšímpracuji.cz s nabídkou volných pozic pro neslyšící. Působí v deseti krajích ČR. Pořádá semináře 
a přednášky o světě neslyšících a kurzy znakového jazyka. V roce 2016 se jí podařilo zajistit práci 169 neslyšícím 
na otevřeném pracovním trhu. Zapůjčila stovku tabletů do nemocnic v ČR pro možnost bezbariérové komuni-
kace s neslyšícími prostřednictvím Tiché linky. Linku využívají i některé úřady a státní instituce. Tichý svět se pod 
svými křídly stará o Tichou kavárnu, první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, Tichou cukrárnu, kde pracují 
neslyšící pekařky, a Tiché zprávy, které vysílají každý pracovní den internetové zprávy ve znakovém jazyce. 
web: http://www.tichysvet.cz/

Transkript online s. r. o.
Transkript online s.r.o. je sociální podnik, jehož posláním je pomáhat odbourávat komuni-
kační bariéry svých klientů. Hlavní činností společnosti je poskytování služby profesionál-
ního přepisu online, která je zajišťována nevidomými přepisovateli.
web: http://www.transkript.cz 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
Ústav jazyků a komunikace neslyšících 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 Neslyší-
cích, 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. 
web: http://ujkn.ff.cuni.cz/ 

Znakovárna
Znakovárna je místo, kde se zejména neslyšící mohou vzdělávat a rozvíjet sami sebe pro-
střednictvím svého přirozeného jazyka – českého znakového jazyka – formou vzdělávacích 
seminářů, workshopů a přednášek. Je to místo, kde se mohou neslyšící setkávat a zároveň 
se dozvědět něco nového a rozšířit si znalosti a obzory. Znakovárna je samozřejmě otevře-
na i slyšícím zájemcům o jazyk a kulturu neslyšících.
web: http://www.znakovky.cz/znakovarna/ 

ZOO Praha
web: https://www.zoopraha.cz/
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