ČSOB
Hlavní partner festivalu
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. ČSOB nabízí současně se
svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé skupiny ČSOB. www.csob.cz

Praha 5
Městská část Praha 5

Michael Kratochvíl
fotograf

Partneři

Petr Kurečka
fotograf, www.petrkurecka.cz

Honza Kvarda
fotograf, www.kvardafoto.cz

Protext ČTK
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

BuduPomahat.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

Helpnet.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

Transkript online s.r.o.
Společnost Transkript online poskytuje podpůrné komunikační služby osobám se sluchovým
handicapem a služby v oblasti přepisu mluvené řeči, profesionální tým tvoří převážně nevidomí
přepisovatelé. http://www.transkript.cz
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Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. je informační a edukační centrum pro onkologicky nemocné
a jejich blízké. Kromě toho se intenzivně věnuje zviditelňování důležitosti prevence proti tomuto
onemocněním formou kampaní ( například jako odborný partner AVON Pochodu). Od roku 2018
má Aliance žen projekt Zdravá prsa pro Neslyšící a šíří osvětu mezi neslyšící.
www.breastcancer.cz/cs/

AUDIO - Fon centr s.r.o.
Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé. Pracoviště je koncipováno jako superkonziliární pro komunikační poruchy. Jeho náplní
je diagnostika, léčba, kompenzace a rehabilitace poruch sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Foniatrie a
audiologie. Nemá charakter klasické ORL abulance. Pracoviště vyžaduje specializované lékaře, specializované zdravotní sestry, náročné prostorové i přístrojové vybavení.
www.audiofon.cz

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Partneři

CID je zapsaný spolek přátelský rodinám s nejmenšími dětmi, vstřícný k předškoláčkům, školákům
a mládeži! Rádi Vás uvítáme v našich klubech pro děti i děti s rodiči, kde zajišťujeme asistované
hlídání dětí, odbornou poradnu, sociální služby, odborné praxe a konzultace, dobrovolnické programy
ad. Bezbariérový přístup je u nás v Karlíně zajištěn, snažíme se, aby byl i na ozdravných pobytech a
táborech mimo Prahu. Bohužel budovu Lipanky v Lipové - lázních v Jeseníkách už Obecní úřad prodal.
www.cidpraha8.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s
Centrum pro dětský sluch Tamtam pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v ČR. Poskytuje jim komplex vzájemně navazujících služeb – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a provádí kulturně
osvětovou činnost.
www.detskysluch.cz

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.,
pracoviště Pelhřimov
Poradna pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich blízké. Podstatnou část našich klientů
tvoří osoby nedoslýchavé, které využívají naše služby pro uživatele sluchadel - pomoc s údržbou
sluchadel, pomůcky pro nedoslýchavé.
www.zdravotnepostizeni-vysocina.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.
www.cnn-ops.cz/

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity
občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit
osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.
www.csnn.cz
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Česká unie neslyšících z.ú.
Česká unie neslyšících je neziskovou organizací, fungující již 29 let v České republice. Hlavním
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.
www.cun.cz/

Česká unie neslyšících z.ú. - Pobočka Liberec
Jsme registrovanou sociální službou. Naším cílem je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu
a pomoc osobám se sluchovým postižením a dalším, předcházení a snižování vyloučení prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.
www.cun.cz/

Člověk v tísni o. p. s.

Partneři

Společnost Člověk v tísni se etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat
v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Během 25 let své existence
se stala jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě a začala se věnovat oblasti
vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. www.jedensvet.cz/2019/

Deaf Friendly
V Deaf Friendly zajišťujeme kompletní překladatelský a tlumočnický servis na míru klientům a jejich
požadavkům. www.deaffriendly.cz

Divadelní spolek OUKEJ
Divadelní spolek OUKEJ vznikl na podporu umělecké a vzdělávací činnosti studentů a absolventů oboru
Výchovná dramatika pro Neslyšící na DIFA JAMU v Brně. Hlavní činností spolku je realizovat uměleckou divadelní tvorbu neslyšících i slyšících profesionálů, edukace a podpora neslyšících žáků v inkluzivním
vzdělávání i jejich slyšících spolužáků, rozvoj českého znakového jazyka a jeho osvěta. Spolek se tedy kromě
divadelních představení pro děti, mládež i dospělé zaměřuje také na tvorbu workshopů dramatické výchovy;
spolupráci na výukových oporách; podporu neslyšících dětí a jejich rodin; zmírňování a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími za využití divadelních postupů. Součástí spolku OUKEJ
je také skupina zaměřující se na umělecké tlumočení hudby a divadla do ČZJ – Hands Dance. www.ds-oukej.cz

Divadlo loutek Ostrava
Profesionální loutkové divadlo nabízející představení pro děti i dospělé diváky a tvůrčí divadelní dílny
na alternativní scéně. www.dlo-ostrava.cz

Divadlo Kampa
Divadlo Kampa: Jsme sice divadlo malé, ale svou nabídkou a obsahem nepřeberné. Naším cílem je rozvíjet
Divadlo Kampa jako příjemné komorní kulturní místo na Malé Straně, které je unikátní, jak svým zaměřením
na autorskou tvorbu, improvizaci, tvorbu mladých lidí a pro mladé lidi, tvorbu specifických skupin a tvorbu
pro specifické skupiny jako jsou neslyšící či mentálně hendikepovaní, tak svým umístěním a atmosférou.
www.divadlokampa.cz

Domov pro seniory Chodov
Domov pro seniory Chodov je pobytovou službou s 29letou tradicí nacházející se na Praze 11. Žije zde
260 obyvatel nad 65 let věku. Jeho výjimečností je otevřenost veřejnosti a využití moderních prvků
v péči o seniory. www.seniordomov.cz/
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Nadační fond Dar sluchu
Zakladatelkou NF je Mgr. Jitka Holmanová, která již 20 let působí v Centru kochleárních implantací
v Praze kde je logopedkou. Ředitelkou NF je paní Gabriela Dänemarková, která je aktivně zapojena do
spolupráce s lidmi se sluchovým postižením a v oblasti kochleárních implantací ve spolupráci s Centrem v Praze na Mrázovce a FN Motol. www.darsluchu.cz

Národní muzeum
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. www.nm.cz/

Národní zemedělské muzeum
Vyprávíme příběh našeho zemědělství. Příběh o všem mezi zemí a talířem. O jednom
z nejvýznamnějších objevů člověka. Jsme muzeem pro celou rodinu. Vyprávíme tak, aby nám rozuměly
i děti. Nabízíme unikátní pohled na zemědělství a vše, co s ním souvisí. www.nzm.cz/

Partneři

Pomáhej chytře z.s.
Nezisková organizace Pomáhej chytře z.s. se v tuto chvíli věnuje a realizuje několik projektů, které
mají pomoci osobám nejen v kritických situacích. Chytrá ztracenka URGENT ID je jeden z produktů,
které považujeme za vhodné pro uživatele znakového jazyka. Proto jsme připravili prezentaci tohoto
produktu i v českém znakovém jazyce. www.urgentid.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Posláním Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících, nedoslýchavých osob a ostatních osob se sluchovým postižením. Svaz se podílí na realizaci
programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro
osoby se sluchovým postižením. Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity,
sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením. Je zřizovatelem pobočných spolků po celé České
republice a obecně prospěšných společností – př. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. www.snncr.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
„Spolek neslyšících“ je organizace pro podporu sluchově postižených spoluobčanů. Spolek navazuje na
podpůrný spolek OUL, který vznikl v roce 1917 na základě požadavků neslyšících. Spolupracujeme
s ostatními organizacemi a spolky pracujícími se zdravotně postiženými lidmi. Naším cílem je pomáhat
sluchově postiženým občanům se zapojením do běžného života. www.snplzen.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Poradenské centrum Domažlice, p.s.,
Jsme pobočným spolkem SNN v ČR, z.s.; Poskytujeme ambulantně odborné sociální poradenství
a tlumočnické služby osobám se sluchovým postižením různého druhu a stupně bez rozdílu věku, jejich
rodinným příslušníkům a spolupracovníkům. www.snndo.cz

Spálený sušenky
Skupina interpretující západoafrickou hudbu. www.spalenysusenky.cz

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s.
Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. je členskou organizací Českého svazu vědeckotechnických společnosti z.s. Již od svého založení v roce 1990 se zaměřuje na přípravu, podporu a realizaci
vzdělávacích programů nejen pro mládež a dospělé, ale i seniory. Dlouhodobě se věnujeme
i oblasti vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. http://spolky.csvts.cz/svm/
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Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postižené, Olomouc
Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se
sluchovým postižením. Posilujeme integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením
bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem. www.sluch-ol.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná
Jsme škola, ve které se vzdělávají žáci s mentálním postižením, případně se souběhem dalšího
postižení - poruchy autistického spektra, sluchové nebo tělesné postižení. Poskytujeme:
- nadstandardní péči speciálních pedagogů
- individuální vzdělávací 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
- a další aktivity.
www.szmkarvina.cz/

Partneři

SPC Skuteč při Speciální základní a praktické škole Skuteč
SPC Skuteč při Speciální základní a praktické škole Skuteč poskytuje poradenské služby dětem, žákům,
studentům se sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického
spektra a mentálním postižením. SPC realizuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
za účelem nastavení podpůrných opatření do vzdělávání, zpracování návrhů vhodného vzdělávání,
zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky; konzultace s pedagogy
ve škole; individuální logopedická intervence. www.spzs-skutec.cz/

Švandovo divadlo
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 suterénním
variabilním Studiem pro 50 - 80 diváků podle potřeby a momentálního uspořádání. Repertoár 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 výjimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu talk-show Scénické rozhovory a připravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i world-music. www.svandovodivadlo.cz

Tichý dům neslyšících, z.s.
Jsme spolek s názvem Tichý dům neslyšících, z. s.
Naším posláním a cílem je: Zajistit sdružovaným osobám společenské a zájmové aktivity
a provozovat centrum, poskytující sociální služby pro posílení schopností a dovedností osob se
sluchovým postižením, posílením jejich samostatnosti a soběstačnosti, a tím zvýšení možností jejich
začlenění do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení. www.tdnko.cz/

Tichý svět, o. p. s.
Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době působíme již v deseti krajích
České republiky. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují
začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické
služby. Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
osob se sluchovým postižením. Posilujeme integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty
a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
www.tichysvet.cz
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Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK
Ústav jazyků a komunikace neslyšících je ústavem poměrně mladým (*1. 11. 2013). Navazuje však na
bohatou historii oboru Čeština v komunikaci neslyšících, jenž byl od r. 1998 (jako tzv. doplněk v rámci
studia bohemistiky dokonce od r. 1996) vyučován v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
FF UK. Jedná se o pracoviště unikátní, a to jak v České republice, tak ve středoevropském
regionu. Výjimečným jej činí zejména odborné zaměření na lingvistiku znakových jazyků (s důrazem na
český znakový jazyk) a celkově obor Deaf Studies, tj. otázky spojené s kulturou, komunitou, historií
a vzděláváním Neslyšících, jazyky komunikace českých Neslyšících (zejm. českým znakovým jazykem
a psanou češtinou), tlumočením a překladem mezi znakovými a mluvenými jazyky (s akcentem na
český znakový jazyk a češtinu) aj. Portfolio činností ústavu nespočívá pouze ve vědecko-odborné
a pedagogické oblasti. ÚJKN je též pověřen poskytováním podpory při studiu neslyšícím a nedoslýchavým studentům napříč fakultou a částečně i univerzitou. Velmi aktivně plní i tzv. třetí roli
univerzity, a to jak směrem do komunity českých Neslyšících, tak směrem k široké odborné i laické
veřejnosti. https://ujkn.ff.cuni.cz

Vinograf Wine Bar
Vinograf Wine Bars jsou dva vinné bary v Praze. Vinograf Míšeňská (ten menší) je zaměřený na vína
z ČR. Vinograf Senovážné (ten větší) nabízí jak vína z celého světa s velkým podílem těch tuzemských,
tak skvělou “wine-friendly” kuchyni šéfkuchaře Milana Hořejše. To, co oba wine bary spojuje je spousta vín na skleničku a ještě více po lahvích, skvělý výběr sýrů a uzenin, příjemný erudovaný personál
a přátelská atmosfé. www.vinograf.cz/

Partneři

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň
Jsme základní a mateřská škola pro sluchově postižené v Plzni.
www.sluchpost-plzen.cz

URGRENT ID video ve znakovém jazyce
na www.urgentid.cz/
Chytrá ztracenka - je jeden z produktů, které považujeme za vhodné pro uživatele
znakového jazyka. Proto jsme připravili prezetaci tohoto produktu i v českém znakovém jazyce.

POŘADATEL:
ORBI PONTES
Dovedete si představit, jak moc by se změnil váš život v momentě, kdybyste přestali slyšet?
Jsme ORBI PONTES a šíříme osvětu v oblasti sluchového postižení, pravidelně pořádáme
festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Naše motto. Není ticho jako
ticho. Najdete nás na sociálních sítích a na www.orbipontes.cz. Jsme členy Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR, ASNEP a Asociace CSR. www.orbipontes.cz

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM
ZA SPOLUPRÁCI

