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A víte, že budeme v příštím roce slavit výročí našeho Pražského spolku neslyšících? 
Náš spolek patří nejstarší spolky v českých zemích a bude mít již 150 let své exis-
tence (1868 – 2018). Kromě Pražského spolku neslyšících bude v příštím roce slavit 
100 leté výročí i Hradecký spolek neslyšících (dříve podpůrný spolek v Hradci Králo-
vé). V oslavách budeme pokračovat i v roce 2019, kdy bude mít 100 leté výročí náš 
Brněnský spolek neslyšících (dříve Český spolek hluchoněmých v Brně). A již letos 
si můžeme užít oslavy 100 letého Spolku neslyšících Plzeň (dříve OUL), který byl za-
ložen v roce 1917. Výročí před 3 lety slavil také náš Budějovický spolek neslyšících 
(dříve Jirsík), který byl založen v roce 1914.  Rádi bychom z vedení Svazu poděko-
vali všem našim funkcionářům, kteří odvádí dlouholetou, záslužnou práci pro lidi 
se sluchovým postižením. O tom, že má naše společná práce stále smysl, svědčí 
i osvědčení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, více známé pod termínem 
Značka spolehlivosti. Více se o ní můžete dočíst v našem Newsletteru. 

Součástí našich aktivit je i poskytování sociálního poradenství pro lidi se sluchovým 
postižením. Pohledy na poskytování sociálního poradenství a tlumočení ze strany 
jednoho pracovníka se liší. V minulém čísle jste si mohli přečíst názor pana Bc. Karla 
Redlicha, v nynějším čísle se můžete zamyslet nad tímto tématem společně s Mgr. 
Martinou Macurovou. 

Přejeme hezké počtení, a také krásné léto! 

Jana Felgerová
zástupkyně ředitele SNN v ČR

Právě čtete letní číslo newsletteru. Za posledních 
pár měsíců se toho ve Svazu událo hodně, například 
už proběhl první letošní Republikový výbor, kde 
jsme dali dohromady programy za radu neslyšících, 
radu nedoslýchavých a radu pro specializované or-
ganizace, poskytující sociální služby. Na obsahu pro-
gramů stále průběžně pracujeme a již naplňujeme 
vytýčené úkoly. Na Republikovém výboru jsme také 
aktualizovali Stanovy, jelikož bylo potřeba se zamy-
slet nad postupy k rušení našich poboček, které již 
nevykazují svou činnost. Ke dnešnímu dni máme 58 
pobočných spolků a 5 obecně prospěšných společ-
ností.

ÚVODNÍK

3



Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR prošel hodnocením spolehlivosti veřejně 
prospěšných organizací, které provedl Jan Horký z Asociace veřejně prospěšných or-
ganizací, a mohl si tak zažádat o tzv. Značku spolehlivosti. Je to pro nás skvělá zpráva! 
Jsme rádi, že z pohledu odborného posouzení jsme organizací, která dobře pracuje a 
má potenciál se dále rozvíjet.

ZPRÁVY ZE SVAZU  

 Co je Značka spolehlivosti? 
Značka spolehlivosti je zkrácený název, celý název značky zní Spolehlivá veřejně prospěšná 
organizace. Veškeré informace týkající se značky, včetně metodik, podle kterých probíhá 
hodnocení, jsou veřejné a najdete je na webových stránkách www.znackaspolehlivosti.cz

Značka není pro všechny neziskovky, ale pro 
ty, které nespoléhají výhradně na veřejné 
dotace a umí získat i další příjmy, např. z fun-
draisingu, tedy pracují s dárci, nebo příjmy 
z jiných činností. Získání značky není podmí-
něno členstvím v asociaci. Značku spolehli-
vosti může získat nezisková organizace, kte-
rá splní vstupní kritéria – má sídlo na území 
ČR, existuje min. 2 roky, audituje, minimálně 
10 % z celkových výnosů má ze soukromých 
zdrojů (od dárců) atd. Pokud neziskovka vše 
splňuje, můžeme uzavřít smlouvu o hodno-
cení. Poté probíhá hloubkové hodnocení, 
které se týká 5 oblastí: poslání, cílů a hod-
not; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundrai-
singu a vztahů s veřejností; finančního řízení 
a hospodaření; transparentnosti vůči veřej-
nosti. Hodnocení provádí odborní hodnoti-
telé, o udělení nebo neudělení značky pak 
na základě jejich zprávy rozhoduje nezávislá 
Rada pro hodnocení spolehlivosti.
Značka spolehlivosti je udělována na 3 roky 
a nezisková organizace, která ji získá, za tu 

dobu zaplatí celkem 30 000 Kč. Vstupní 
hodnocení stojí 18 000 Kč, další kontroly 
probíhají vždy po roce, jejich cena je už jen 
6 000 Kč. 

Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, ale 
vyplatí se! Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, jehož ústředí v Praze – Kar-
líně již prošlo hodnocením a nejvíce oce-
ňuje zpětnou vazbu od hodnotitelů, která 
odkryla nějaká slabá místa a ukázala cesty, 
jak dále posilovat stabilitu organizace.

Status Spolehlivá veřejně prospěšné or-
ganizace, tj. Značku spolehlivosti jsme 
dostali!

Značka spolehlivosti se vztahuje i na naše 
pobočky, pojďme toho využít! Pokud bu-
dete mít zájem o využití značky, napište 
nám a domluvíme se. 

Jana Felgerová

Značka spolehlivosti pro Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
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Také se Vám stává, že sice slyšíte, že někdo mluví, ale plně nerozumíte? Obzvláště pak, když 
řeč ruší další okolní zvuky?  Nerozumíte, o čem se mluví, jen víte, že se mluví. Také Vy zesilu-
jete zvuk televize či rádia, aby se Vám zlepšila srozumitelnost?  

Vyhozené peníze aneb nejsme tak bohatí,
abychom kupovali laciné zesilovače zvuku

Pomůže nám pouhý zesilovač zvuku? 
Také Vy či Vaše okolí chce podlehnout reklamě 
v televizi a v novinách a koupit zesilovač zvuku, 
nabízející poslech na více jak 30 m? Kdo by této 
lákavé nabídce nepodlehl.  Nedělejte to!!

Zaplatíte spoustu peněz, abyste pak zjistili, že 
„zázračný přístroj“ sice funguje, zesiluje však 
především hluk, porozumění řeči se nezlepši-
lo, spíše zhoršilo. Takové zařízení je Vám, jak 
se říká, „na kočku“. Začínáme-li ztrácet svůj 
sluch, musíme nejprve a především tento fakt 
přijmout. Stejně jako jsme přijali brýle, když se 
nám zhoršoval zrak a nemohli jsme pohodlně 
číst, je nutné přijmout i fakt, že se nám ztrácí 
srozumitelnost řeči - teprve potom můžeme 
pro nápravu něco udělat!

Na celém světě mají problémy se sluchem mili-
ony lidí.  Valná část z nich trpí  tinnitem (pískání, 
šumění nebo jiné zvuky v uchu), ale pouze jen 
menšina z nich používá sluchadla.
Evropská federace nedoslýchavých uvádí, že 
Evropanů postižených ztrátou slyšení a vroze-
nými vadami sluchu je až 51 milionů celkem, po 
celém světě jejich čísla budou vyšší. 

Sluchová ztráta není problém pouze stárnutí, 
ale týká se lidí všech věkových kategorií, včet-
ně bohužel se stoupající tendencí i mladistvých 
a dětí. Ztráta sluchu postihuje především ten 
rozsah zvuků, kde se nacházejí nejdůležitější 
vzorky řeči. Přestáváme slyšet zejména souhlás-
ky jako „s“, „t“ a podobně. Řeč zní nejasně, 
rozmazaně. Nerozumíme, o čem se mluví, víme 
jenom, že se mluví.
Lidé, kteří mají problémy se sluchem, mívají s 
velkou pravděpodobností potíže s komunikací. 
Komunikace je pro nás všechny základní potře-
bou, je důležitá pro navazování a udržení osob-
ních vztahů jak v rodině, tak i ve společnosti. 
Jak z toho? Prvním a nejdůležitějším krokem 
je si uvědomit, že sice slyšíme, ale velmi čas-
to nerozumíme.

Potřebujeme dobře nastavené sluchadlo
Po uvědomění si, že máme problém se sluchem 
a špatně rozumíme lidem, je dalším krokem na-
jít čas k návštěvě ušního lékaře a nechat sluch 
vyšetřit. Lékař udělá audiometrické vyšetření a 
doporučí další postup. Většinou navrhne slu-
chadlo, jehož používání zlepší srozumitelnost 
řeči.  Kvalitní moderní sluchadla mohou navrá-
tit většinu ztraceného sluchu. Dnešní sluchadla 
jsou neobyčejně komplikované přístroje, indivi-
duálně přizpůsobitelné všem typům slucho-
vých vad. Dokáží ve velké míře kompenzovat 
sníženou schopnost uživatelů ignorovat hluk. 
Tato sluchadla zvýrazňují řeč a zvuk řeči a potla-
čují okolní hluky a ostatní rušivé zvuky.
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Pro snížení okolního hluku anebo např. pro příjemnější poslech hudby existují sluchadla s ně-
kolika poslechovými programy, které se nastaví podle individuálních potřeb uživatele.  Tato 
sluchadla mohou být s nebo bez dálkového ovládání. K usnadnění ovládání jsou ovládací 
prvky přesunuty ze sluchadla na dálkový ovladač. Dálkový ovladač se používá pro přepínání 
mezi mikrofonem a indukční cívkou, k přepínání programů, nebo k zvyšování a snižování 
hlasitosti. 
Dobrý a srozumitelný poslech je základem naší komunikace a mezilidských vztahů. Věnujme 
mu trochu ze svého času a hledejme spolu s lékaři jeho řešení. 

Vyplatí se to!  Koupě zesilovače zvuku = pouťové atrakce jsou jen vyhozené peníze. 

Jaroslav Paur
ředitel sekretariátu 

SNN v ČR

Valná hromada a konference 
Evropské federace nedoslýchavých v Londýně

Začátkem května se vypravily Jana Felgerová s Šárkou Prokopiusovou do Londýna na 
zasedání valné hromady a konferenci od organizace EFHOH (European Federation of 
Hard of Hearing People - česky Evropská federace nedoslýchavých). Celá akce se konala 
v Friends House, nacházejícím se v centru města, naproti nádraží Euston a uspořádalo ji 
EFHOH ve spolupráci s místní organizací NADP (National Association of Deafned Peo-
ple – česky Národní sdružení ohluchlých lidí).

6



Program valné hromady byl zaměřen na fungování organizace za letošní a loňský rok, a řešily 
se plány na další období včetně rozpočtu organizace. Proběhla také volba hospodáře, stala 
se jím Darja Pajk ze Slovinska. Jedním z plánů EFHOH je pokračovat s prací na kvalitnějších 
evropských normách pro sluchadla a další kompenzační pomůcky, a také pokračovat ve spo-
lupráci s Evropskou asociací výrobců sluchadel (EHIMA). Dalším cílem je i uskutečnit nový 
průzkum o ohluchlých lidech v členských státech. Veškeré plány organizace EFHOH vyplývají 
z jejího poslání, které se nese ve významu Evropy, kde lidé s postižením sluchu mohou žít 
bez komunikačních a informačních bariér. EFHOH má blízké spojení s další organizací, a tou 
je IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People, česky Mezinárodní federace 
nedoslýchavých).

Valná hromada

Konference 
Valná hromada pokračovala sobotní konferencí, která byla zaměřená na ohluchlé a jejich prá-
va, přístupnost informací v médiích a péče o sluch a pomáhající technologie. 

O právech ohluchlých hovořil Laszlo Lovaszy, který posluchače seznámil s procesem fungo-
vání komise pro monitorování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 
při OSN. Komise podle plánu podrobuje jednotlivé země, které Úmluvu ratifikovaly, šetření, 
které zjišťuje, jak je v těchto zemích Úmluva naplňována a vydává doporučení co a jak při 
naplňování zlepšit.

Se svým příspěvkem vystoupila nedoslýchavá Liisa Sammalpenger z Finska, která zastupovala 
místní organizaci nedoslýchavých a ukazovala kompenzační pomůcky, které jí osobně usnad-
ňují život. U Liisy bylo zajímavé, že absolvovala operaci kochleárního implantátu, který obchá-
zí sluchový nerv a stimuluje přímo sluchové centrum v mozku. Ukázala nám svůj polštářek, ke 
kterému byl připojen mikrofon, a který vibroval dle řeči mluvčího do mikrofonu. Liisa říkala, 
že vibrace jí pomáhají k lepšímu porozumění. Polštářek používá i jako relaxační pomůcku, kdy 
si do něj pouští hudbu a on vibruje dle tónů. U Liisy jsme se poprvé setkali s tím, že sluchově 
postižený má po dobu trvání mezinárodní konference k dispozici vlastní tlumočnici do zna-
kového jazyka (finského) a mobilní přepisovatelku simultánního přepisu (která mimochodem 
uměla i znakovat).

Na konferenci prezentovala i zástupkyně firmy Apple Sarah Herrlinger svou firmu a předsta-
vila novinky, které Apple připravuje nebo již nabízí lidem se sluchovým postižením. Které to 
jsou? Například oznámení nově příchozí sms zprávy přímo do sluchadla, nové typy Apple 
iPhone společně se sluchadly ReSound nabízející lepší možnosti slyšení hovoru, a také aplika-
ce automatického přepisu při přehrávání ostatních aplikací v mobilu. 
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Zástupce EHIMA Soren Hougaard mluvil o současnosti a budoucnosti kompenzačních po-
můcek. V době konání konference probíhala v USA na politické úrovni diskuse, zda je možný 
prodej nějaké kategorie sluchadel bez profesionální pomoci. Soren nevidí rozdíl mezi brýlemi 
za 5 dolarů a sluchadly za 10 dolarů. Říká, že sluchadlo si můžete koupit i na Alibabě. (pozn. 
tady se nebude jednat přímo o sluchadlo, ale o zesilovač zvuků, o kterém píše ve svém článku 
pan Jaroslav Paur). Vždy je to o nás, jak se rozhodneme investovat do lepšího slyšení, Soren 
doporučuje využít zdravotnické zařízení. Nechat si udělat vyšetření sluchu, získat přesnou 
diagnózu a dle ní odpovídající kompenzační pomůcku s nastavením individuálním potřebám. 
A využít možnosti následné rehabilitace, nabízejí-li se. Soren říkal, že prý existuje článek, ve 
kterém je psáno, že sluchově postižený si sám zvládne diagnostikovat přesnou ztrátu sluchu. 
To samozřejmě není možné. Když ztrácíte schopnost slyšení, vždy vyhledejte lékaře - foniatra. 

Pro mě osobně bylo zajímavé vidět poprvé 
v životě službu profesionálních artikulačních 
tlumočnic (v anglickém jazyce – lipspeaker). 
Tlumočnice byly z organizace Association 
of Lipspeakers with Additional Sign (česky 
Sdružení artikulačních tlumočníků s doplň-
kovými znaky). Měli úžasnou artikulační do-
vednost, která zároveň nebyla přehnaná. 
Mnozí z nás víme, že když se druhý opravdu 
snaží artikulovat, ztrácí se přirozené tempo a 
srozumitelnost řeči, a tak se také moc nedo-
mluvíme. Tlumočnice kromě artikulace pou-
žívaly doplňkové znaky. Odkaz na organizaci: 
www.lipspeakingwithsign.co.uk

Zajímavostí bylo i zjištění, že v Londýně 
VŠECHNA divadla mají nainstalované in-
dukční smyčky nebo FM systémy. To u nás 
nemáme, a dá se říct, že je to naším cílem, 
ostatně k zavedení smyčkových systémů pro 
nedoslýchavé ve všech institucích vyzývá i 
EFHOH. 

Program konference byl bohatý a v závěru 
našeho setkání, v neděli před odletem, jsme 
měli možnost absolvovat krátkou procházku, 
díky které jsme měli možnost poznat kousek 
Londýna a jeho historii. Konkrétně jsme vidě-
li jeho historickou část – Bloombsbury, jehož 
historie sahá až do 17. století. Bloomsbury je 
oblast, která díky blízkosti vzdělávacích insti-
tucí, nemocnic a Britského muzea přitahova-
la řadu zajímavých osobností v oblasti litera-
tury, medicíny, umění a ženského volebního 
práva. V zahradách Bloomsbury jsme se po-
tkali s Gándím, Virginií Wolfovou, Charlesem 
Dickensem; tedy s jejich sochami. Taktéž na 
procházce jsme měli k dispozici profesionální 
artikulační tlumočnici Lynne Dubin.

Jana Felgerová
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Valná hromada a konference 
Evropské federace neslyšících na Maltě

Deaf People Association, česky Asociace neslyšících lidí, je malá organizace, která má 
přibližně 50 členů a pracuje na území Malty. Přesto dokázala, stejně jako velké národní 
organizace z jiných států, výborně zorganizovat výroční zasedání EUD (European Union 
of the Deaf, česky Evropská unie neslyšících) a konferenci. Každoroční setkání se konalo 
ve dnech 18. – 21. května v maltském hlavním městě Vallettě.

WORKSHOPY
Ve čtvrtek 18. května se konaly dva workshopy. Jeden byl zaměřen na diskusi na téma za-
stoupení žen v organizacích neslyšících, a druhý byl ryze praktický a týkal se diskuse ve věci 
členských poplatků EUD.

V průběhu diskuse při prvním workshopu bylo zajímavé zjištění, že zatímco v západních ze-
mích je zastoupení žen ve vedení organizací neslyšících nižší, v zemích bývalého komunis-
tického bloku je tomu naopak a ve výborech organizací je většina žen. Druhý workshop byl 
zaměřen na téma členských příspěvků EUD, které v současnosti činí 2000 €, což je pro ně-
které státy příliš velká částka. Přesto byly navrženy další změny tak, aby se postupně do roku 
2020 příspěvek zvýšil na 2200 €. Finance z členských příspěvků jsou používány na činnost 
sekretariátu EUD, činnost výboru EUD a na pořádání zasedání, konferencí a dalších akcí. Na 
video z workshopů se můžete podívat zde: http://www.eud.eu/news/general-assemblies/
val/workshop/ 

KONFERENCE
V pátek 19. května se konala Konferencv. The European Pillar of Social Rights, neboli Pilíře 
evropského sociálního práva. Příspěvky v první části se týkaly práv osob se zdravotním posti-
žením obecně a měli jsme možnost je vyslechnout od věhlasných přednášejících, mezi nimiž 
byla např. evropská komisařka pro zaměstnanost a sociální práci Marianne Thyssen, nebo 
maltští politici v oblasti podpory rodiny a práv dětí, seniorů a osob se zdravotním postiže-
ním.
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Uznání znakových jazyků. Druhá část byla zaměřena na oblast neslyšících, a to především 
na rozvoj a uznání znakových jazyků. Příspěvek přednesla i neslyšící europoslankyně Helga 
Stevens, která nás seznámila s celým procesem, na jehož základě byla v listopadu 2016 přijata 
rezoluce Evropského parlamentu k uznání znakových jazyků a především profesionálních tlu-
močníků znakových jazyků. 

Velice zajímavý příspěvek jsme si vyslechli od Mayi de Witt, odborné konzultantky tlumoče-
ní znakových jazyků a bývalé předsedkyně Evropské federace tlumočníků znakového jazyka 
(EFSLI). Seznámila nás s výzkumem, který mapuje stav tlumočnických služeb v Evropské unii v 
roce 2016. Statistický výzkum např. ukazuje obrovský rozdíl mezi ohodnocením tlumočníků v 
jednotlivých zemích. Zatímco na Slovensku podle výzkumu, dostává tlumočník v průměru za 
hodinu práce 3 – 7 €, ve Francii je to přibližně 130 €. Rozdíly jsou také v oblasti uznání zna-
kového jazyka, jako oficiálního, nebo dokonce úředního jazyka. Velmi zajímavé je to, že právě 
ve Francii dosud není znakový jazyk oficiálně nijak uznán. Francouzští kolegové nám vysvětlili, 
že to není třeba, neboť stát i společnost potřeby uživatelů znakového jazyka uznávají a dělají 
vše pro to, aby bylo toto právo naplňováno, aniž by to muselo být řešeno zákony. Je to velmi 
dobře patrné na zmíněné výši odměny tlumočníků.  

Zajímavá byla také přednáška hostitelů – zástupci Maltské organizace neslyšících nás seznámili 
s historií rozvoje a uznání maltského znakového jazyka. Maltský znakový jazyk byl v loňském 
roce uznán úředním jazykem. Je to velmi obdivuhodné s ohledem na to, že ještě v 70. letech 
maltský znakový jazyk oficiálně neexistoval, neexistovaly školy pro neslyšící děti, které byly 
zcela integrovány, a tím pádem znakový jazyk pomalu zanikal. I z tohoto důvodu vznikla malt-
ská organizace neslyšících, která se zaměřila na zachování, obnovu a rozvoj maltského znako-
vého jazyka, a tato snaha vyvrcholila zmíněným uznáním tohoto jazyka jako jazyka úředního. 
Příspěvek zástupců maltské organizace neslyšících doplnila i profesorka lingvistiky z University 
of Malta.

Příspěvků bylo více, můžete se podívat na video v mezinárodním znakovém systému (MZS) 
z konference: http://www.eud.eu/news/general-assemblies/val/euddeaf-people-associati-
on-malta-seminar-2017/
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Klub neslyšících na Maltě
Po skončení konference nás organizátoři pozvali do svého klubu. Je velmi podobný klubům 
neslyšících v České republice. Nachází se v patře staré budovy na nábřeží poblíž přístavu me-
zinárodních trajektů a je zde vše, co je potřeba pro setkávání členů a pořádání různých akcí. 
Skvěle fungující bar, který členové klubu obsluhují sami, nám připomínal např. klubovnu Praž-
ského spolku neslyšících v Modřanech a cítili jsme se tam jako doma.

Volební valná hromada
V sobotu a neděli 20. – 21. 5. se konala valná hromada EUD. Program valné hromady je dán 
stanovami, delegáti byli seznámeni s činností EUD za uplynulý rok i s plány a projekty na další 
období.
 
Letošní valná hromada byla volební. Dlouholetí členové výboru EUD - místopředseda Dr. Hum-
berto Insolera z Itálie a Alfredo Gómez Fernández ze Španělska ukončili členství ve výboru a 
již nekandidovali. Humberto ukončil členství ve výboru z důvodu zvolení do Evropského fóra 
zdravotně postižených (EDF), kam jej nominovalo právě EUD a Alfredo z důvodu, že se chce 
více věnovat práci pro svou španělskou organizaci. Místo nich byli zvoleni noví členové výboru 
Sofia Isari z Řecka a Daniel Büter z Německa. Funkci prezidenta obhájil Dr. Markku Jokinen z 
Finska, novým viceprezidentem byl zvolen dosavadní člen výboru Dr. Gergely Tapolczai z Ma-
ďarska a svou funkci členky výboru obhájila i Louise Danielsson ze Švédska. 

Tím, že se do výboru dostala další žena (Sofia), se podařilo i částečně naplnit cíle čtvrtečního 
workshopu, který si dal za cíl podporovat neslyšící ženy, aby se více zapojovaly do vedení 
organizací. Více informací k volbám najdete zde: http://www.eud.eu/news/general-assemb-
lies/val/eud-election-2017/ 

Šárka Prokopiusová s Krzysztofem Kotyniewiczem
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Ředitel EUD Mark Wheatley předložil všechny potřebné dokumenty (vyúčtování, audit, výroč-
ní zprávu 2016, rozpočet 2017 apod.), které byly schváleny. Problémem je pouze organizace 
valné hromady a konference, kterou měla v příštím roce organizovat organizace neslyšících v 
Bulharsku. Kolegové však oznámili, že organizace akci odmítá a vystupuje z EUD. Organizace 
zasedání EUD připadá vždy tomu státu, který v daném období předsedá Evropské unii, což 
bude v květnu 2018 právě Bulharsko. V nejbližších měsících bude vedení EUD jednat, kde se 
tedy zasedání uskuteční. Video z valné hromady si můžete prohlédnout zde: 
http://www.eud.eu/news/general-assemblies/val/general-assembly/ 

Na závěrečné sobotní večeři jsme všichni poděkovali Humbertovi a Alfredovi za jejich dosa-
vadní práci. Dostali trička, která podepsali zástupci všech členských zemí. Kromě toho jsme 
večeři využili k bohatým diskusím. Bylo zajímavé porovnávat možnosti v jednotlivých zemích 
např. v tlumočení, ve vzdělávání či skrytých titulků. Každopádně jsme se dozvěděli, že nikde 
není vše vyřešeno a stále existuje mnoho oblastí, na které je třeba společnost upozorňovat a 
snažit se o nápravu ve vztahu k osobám se sluchovým postižením.

Šárka Prokopiusová

Den otevřených dveří 
v Poradenském centru Domažlice

V polovině května pořádalo Poradenské centrum Domažlice akci Den otevřených dveří, která 
se konala v jeho prostorách. Akce se konala k oslavě 25. výročí zahájení samostatné činnosti 
Poradenského centra Domažlice, které je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR.

Prostory zahradního domku Mateřské školy v Jindřichově ulici č. 214, které tehdy centrum 
získalo pro svůj provoz, slouží k těmto účelům dodnes. Poradenství pro lidi se sluchovým po-
stižením zde probíhá již od 7. 6. 1964, kdy byla založena organizace sluchově postižených.
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Začátky poradenského centra 

Začátky nebyly vůbec jednoduché. Hlavním cílem bylo poskytovat lidem služby, které do-
sud nebyly běžné, a byly mnohým lidem neznámé. Výdej sluchadel, prodej komponentů ke 
sluchadlům, kompenzační pomůcky a další potřeby, to vše bylo teprve v začátcích. Sluchově 
znevýhodnění lidé neměli žádné informace, kde je možné sluchadlo a další kompenzační po-
můcky získat, ani jak s nimi zacházet. S tím vším bylo nutné lidem se sluchovou vadou pomoci.

Tyto služby mohou lidi se sluchovým znevýhodněním i jejich rodinní příslušníci v Poradenském 
centru získat dodnes. Poskytujeme základní, odborné i speciálně technické poradenství.  Jeli-
kož jsme jediní poskytovatelé těchto služeb v bývalém domažlickém, klatovském i tachovském 
okrese, je činnost centra velice žádoucí.

V rámci Dne otevřených dveří bylo možné si v Poradenském centru prohlédnout fotografie 
zachycující jeho historii, původní letáky, projekty, vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky a 
získat informace o službách, které centrum poskytuje.

Poradenské centrum najdete na webových stránkách www.snndo.cz . 

Jana Šizlingová Šimáčková

Mezinárodní den dětí 
v Mladé Boleslavi

Základní organizace neslyšících 
v Mladé Boleslavi uspořádala 2. 
června za podpory Statutárního 
města Mladá Boleslav další Me-
zinárodní den dětí, kterého se 
zúčastnily neslyšící děti a slyšící 
děti neslyšících rodičů. Akce se 
zúčastnilo 43 lidí, z toho 18 dětí. 
Organizátoři připravili pro děti 
osm zajímavých disciplín. Každé 
dítě obdrželo krásnou cenu, ze 
které mělo velkou radost. Oproti 
loňsku, kdy nám závěr dne zkazi-
lo deštivé počasí, si letos za slun-
cem prozářeného odpoledne 
všichni mohli opéct buřty.

Petr Opravil
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Z oblastní organizace Trutnov 
Trutnovská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR uspořádala koncem 
května členskou schůzi spolku, jejímž programem bylo hodnocení roku 2016 a plánování 
projektů na rok 2017. Spolek pořádá i řadu akcí pro své členy.

Dne 3. června jsme se vypravili na výlet vlakem do České Skalice, s cílovou zastávkou v Rati-
bořicích. Na náměstí v České Skalici se nás sešlo na 20 lidí se sluchovým postižením, společně 
jsme se vyfotili a navštívili školu s prohlídkou a výkladem. Pak jsme šli naučnou stezkou do Ra-
tibořic, kde jsme navštívili památná místa, známá z knihy Babička od Boženy Němcové. Počasí 
nám přálo, poseděli jsme, a pak se vypravili zpět do České Skalice a odjeli domů. V Ratibo-
řicích jsme se setkali s panem Krásou z Národní rady zdravotně postižených, jelikož vozíčkáři 
zde měli vlastní zábavnou akci. 

        Miroslav Pačesný
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Z Centra služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé v Ostravě

Také letošní jaro bylo pro Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) 
nabité. Zúčastnili jsme se hned několika Dnů sociálních služeb, a to ve městech - Hlučín, 
Kopřivnice, Český Těšín a Opava. Na těchto dnech naši tlumočníci zajistili nejen tlumočení 
úvodního slova, popř. představení dalších sociálních služeb do českého znakového jazyka, 
ale společně se sociální pracovnicí poskytovali na stáncích také základní informace o služ-
bě, která je určená lidem se sluchovým postižením. Nezapomněli ani na navazující služby, 
na které zájemce odkazovali nebo například poradili v oblasti kompenzačních pomůcek. 

Jako každoročně jsme ani letos nechyběli na 
X. ročníku akce Lidé lidem 2017. Uskutečnila 
se dne 22. června na Masarykově náměstí v 
Ostravě a program byl velmi bohatý.  
Od představení poskytovatelů sociálních 
služeb přes taneční, hudební a divadelní vy-
stoupení v podání uživatelů sociálních slu-
žeb, až po kreativní dílny nejen s Veselou vě-
dou a ukázkami práce městské policie. Naše 
centrum reprezentovala Michaela Kosiecová 
se svým uměleckým vystoupením. Celý pro-
gram CSNN tlumočila do českého znakové-
ho jazyka.

Navázali jsme také spolupráci s Planetári-
em Ostrava! Již v sobotu 17. června měli 
možnost nejen naši klienti, ale i slyšící veřej-
nost navštívit planetárium a užít si večerní 
pozorování na hvězdárně. Celý program byl 
tlumočen do znakového jazyka, a i přes ne-
přízeň počasí byla účast hojná a zdá se, že si 
akci všichni užili!

Zaměstnancům Planetária děkujeme za skvě-
lou spolupráci při organizaci této prohlídky a 
přípravě programu. 

Tereza Klečková
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Závody dračích lodí přilákaly 
ke břehům Matyldy tisíce diváků

Krásné štíhlé trupy dvanáct a půl metrů dlouhých plavidel na vodě a tisíce 
lidí po březích. Tak vypadala v sobotu 10. června vodní nádrž Matylda, kde 
se konal šestý ročník závodů dračích lodí, zvaný Starcolor Cup. Dostaveníč-
ko si tam daly odvážné, silou překypující, „voděodolné“ a vtipem hýřící po-
sádky. Těch se rychlostního sprintu na dvě stě metrů zúčastnilo rekordních 
49. 

Do jedné lodi zasedali muži i ženy, aby poté 
společně předvedli, že jako jeden tým do-
káží mnohem víc než jednotlivec. Společný 
úspěch v závodě nebo tréninku znamená 
společnou radost a oslavu. Závodění na dra-
čích lodích též přináší nevídané prožitky spo-
jené se sportovní a společenskou aktivitou. 
Rytmické zvuky bubnů a sportovní výkony, 
které se jen tak nevidí.  Týmy nesly originální 
jména a jejich bubeníci budili pozornost svý-
mi nápaditými kostýmy. 

Mezi skoro padesátkou posádek byla i po-
sádka zástupců Základní organizace ne-
slyšících v Mostě Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých osob v ČR, a to pod záštitou 
Ústeckého kraje, která se podobné akce 
účastní již podruhé. 

Na své si na Matyldě přišel naprosto každý. 
Kdo se nezapojil do sportovního klání, mohl 
si užít bohatého doprovodného kulturního 
programu. 

Eva Valentová

16



Ze Spolku neslyšících Plzeň
Spolek neslyšících Plzeň je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých osob v ČR a je velmi aktivní. Pojďme se podívat, co se u nich událo a 
v sekci Co se chystá ve Svazu, si můžete přečíst o jejich plánovaných akcích. 

Znakovaná písnička Voda je život

Začátkem června se v Plzni U Branky v rámci 
Dne vody konalo vyhlášení výsledků sbír-
kových dní fundraisingové kampaně Voda 
pomáhá, která má za cíl pomoci Diakonii 
Západ. 

Zvláštní na programu bylo to, že děti ze zá-
kladní školy Martina Luthera se úvodní hym-
nu Voda je život, resp. její refrén, naučily ve 
znakovém jazyce. 

Celou skladbu pak souběžně s dětmi tlumo-
čila i Mgr. K. Voříšková ze Spolku neslyšících 
Plzeň, která byla pro děti zároveň i lektor-
kou.

Bosch Fresh festival - 4 soboty

Spolek neslyšících Plzeň již pátým rokem spolupracuje s agenturou Pigs Production s. r. o. na 
tlumočení kuchařských show v rámci festivalu jídla. Festival se zrodil v Plzni a má zde také nej-
větší oblibu, a proto i tlumočníci znakového jazyka ze Spolku neslyšících Plzeň obrážejí s festi-
valem všechna města, kde se festival koná. V letošním roce byl Bosch Fresh festival tlumočen 
celkem 4x. Kde? V Českých Budějovicích, v Plzni, v Liberci a v Pardubicích. 
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Tlumočníci Mgr. M. Hanzlíček a Mgr. K. Voříšková tlu-
močí vybrané show, které nejvíce „táhnou lidi“, jako 
je show Zdenka Pohlreicha. Ten se v sobotních pro-
gramech objevuje vždy 2x. Tlumočníci jsou na pódiu 
5 hodin a střídají se po jednotlivých show, tedy po 45 
minutách a jsou součástí show. Již několikrát se stalo, 
že byl na pódium vybrán sluchově postižený a za pří-
tomnosti tlumočníka znakového jazyka byla jazyková 
bariéra ihned prolomena. 

Bosch Fresh festival je jednou z mála akcí, pořádaná 
soukromou agenturou, která je tlumočena do znakové-
ho jazyka. Jsme rádi, že spolupráce Spolku neslyšících 
Plzeň a pořádající organizace je úspěšná, což dokládají 
i ohlasy veřejnosti a sluchově postižených klientů.

Znakovka do škol
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Také v červnu se realizoval projekt Spolku neslyšících Plzeň - Znakovka do škol, který si kladl 
za cíl seznámit děti na 1. stupni základní školy s problematikou sluchového postižení. Projekt 
byl plně podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile - Mluvme spolu pro rok 2016. Součástí 
projektu bylo vytvoření Slovníku znakového jazyka, na jehož tvorbě, resp. výběru slovíček se 
podílely děti ze ZŠ Martina Luthera - 4. A. a 4. B.

Grafiky se ujal plzeňský grafik Petr Šrédl a odbornou garanci převzali pracovníci Spolku. Kromě 
Slovníku vzniklo i pexeso se znaky z pohádky Boudo, boudičko!, pastelky, odznáčky a balonky. 
Mgr. K. Voříšková pak navštěvovala ZŠ v Plzni a formou workshopu dětem vysvětlovala, jak 
správně komunikovat se sluchově postiženými kamarády. Základní školy o projekt projevily 
obrovský zájem, který předčil veškerá očekávání. Děti, resp. třídy, které se workshopu zúčast-
nily, obdržely vždy malý dárek, dle svého výběru na památku. Největší zájem byl samozřejmě 
o Slovník, a tak se organizace rozhodla jej zdarma zpřístupnit ke stažení na svých webových 
stránkách. 

Workshopy ale projekt Znakovka do škol neskončil. V týdnu od 26. - 28. 6. děti ze ZŠ Martina 
Luthera předvedly v Domě pohádek v Plzni pohádku ve znakovém jazyce pod názvem Boudo, 
boudičko! Děti od ledna do června zkoušely každých 14 dní pod odborným dohledem Mgr. K. 
Voříškové, a pod divadelním dohledem Mgr. J. Matějkové z Divadla Jitule a Dadule a zároveň 
třídní učitelky 4. B. 

Kulisy a masky pak  vytvořily žáci z 15. ZŠ v Plzni. Projekt Znakovka do škol má skvělý ohlas i 
u slyšících rodičů neslyšící dětí či dětí, kterým byl znakový jazyk doporučen logopedy. Proto 
pevně věříme, že se nám podaří sehnat finanční krytí i na další rok, abychom projekt mohly dále 
rozvíjet a proškolit další děti nejen v Plzni, kde jich workshopem prošlo již bezmála 800, ale i v 
celém Plzeňském kraji.

Kristýna Voříšková
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Rozhovor s Marií Výprachtickou  
Rozhodla jsem se vám představit lidi, kteří pracují v našich pobočných 
spolcích nebo v obecně prospěšných společnostech, které Svaz nesly-
šících a nedoslýchavých osob založil. Jejich práce pro lidi se sluchovým 
postižením je velmi záslužná a jistě si zaslouží, abychom o nich psali a 
vy se tak s nimi mohli více seznámit. Požádala jsem tedy o mini rozho-
vor Marii Výprachtickou, která pracuje jako sociální pracovnice v Cen-
tru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj - www.
cnn-ops.cz  , které je známé i pod zkratkou CNN, o.p.s.

Maruško, jaké máš vzdělání?
Moje vzdělání v oboru sociální práce začalo 
již střední školou, pak jsem pokračovala ve 
studiu na vyšší odborné škole v Praze. 

Od kdy pracuješ v CNN, o.p.s.? Je to tvá 
první práce nebo máš nějaké zkušenosti z 
jiných organizacích?
V CNN, o.p.s. pracuji od 10. ledna letošní-
ho roku. Dá se říct, že je to má první práce, 
týden v jiné organizaci před mým nástupem 
do CNN, o.p.s. se příliš nedá počítat. :) Již 
v průběhu svého studia jsem prošla různými 
pracovišti v rámci školní praxe. Na střední 
škole jsem byla 14 dní v Bilingvální mateřské 
škole Pipan, 14 dní v informačním centru u 
soudu ve Spálené ulici a 14 dní na městském 
úřadě Prahy 8. Na vyšší odborné škole jsem 
prošla též různými pracovišti. Měla jsem 
možnost pracovat s mentálně postiženými, 
nakonec jsem se více zaměřila na práci se 
sluchově postiženými a vyhledávala si praxi 
v této oblasti. 

Jaká je tvoje pracovní náplň v CNN, o.p.s.?
Moje pracovní náplň je velmi pestrá díky 
mým výjezdům do poboček CNN, o.p.s. ve 
Středočeském kraji. Především se věnuji kli-
entům, jak neslyšícím, tak i nedoslýchavým. 
Po přímé práci s klienty následuje troška 
papírování, která se někdy více nahromadí. 
Ale musím říct, že odcházím z práce s čistou 
hlavou a dobrým pocitem z vykonané práce. 
Samozřejmě dělám chyby, nejsem člověk 

neomylný, ale díky kolegům v týmu se ze 
svých chyb mohu učit.

Máš zkušenost s nějakým zajímavým pří-
padem z praxe?
Zajímavé případy z praxe? Každý člověk je 
originál a tak každý případ, který řeším, je 
zajímavý. Tlumočníci mi na základě svých 
kontaktů s klientem sdělili, že bude asi po-
třeba požádat o oddlužení, že klient má moc 
dluhů. Když jsem případ začala řešit, zjistila 
jsem, že je nutná spolupráce na řešení 
i s partnerkou klienta, která též má dluhy, 
a tak se občas děje, že přijde jeden z nich 
a na závěr jednání předloží ještě něco k ře-
šení od druhého. Již máme kus cesty za se-
bou. Jedno oddlužení je již schváleno a běží 
proces, na druhém se pracuje. 

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Plány do budoucna mám především sou-
kromé, ale v pracovní oblasti bych se ráda 
zlepšovala ve svých znalostech znakového 
jazyka a schopnostech prosazování práv kli-
entů. 15. června jsem byla přijata Teologic-
kou fakultu v Českých Budějovicích na obor 
sociální a charitativní práce.

Děkuji ti za rozhovor! 
Jana Felgerová
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CO SE CHYSTÁ VE SVAZU

Základy komunikace s osobami 
se sluchovým postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Spolek neslyšících Plzeň zve sociální 
pracovníky a pracovníky v sociálních službách na akreditovaný kurz profesního 
vzdělávání v sociálních službách, jehož absolvováním splní požadavky zákona 
č. 108/2006 Sb. o průběžném vzdělávání.

Termíny: 19. 10. nebo 9. 11. 2017 od 8-16 hod
Kurzovné: 800 Kč

Kurz v rozsahu 8 hodin je možné absolvovat přímo v naší organizaci, na výběr 
máte ze dvou termínů. V případě většího zájmu pracovníků z jedné instituce 
je možné kurz uspořádat na půdě Vaší společnosti v den, který Vám vyhovuje.

Maximální počet účastníků kurzu je stanoven na 12.

Více informací je ZDE: http://snncr.cz/Zaklady-komunikace-s-osobami-se-
sluchovym-postizenim.html

Jana Felgerová
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HERECKÝ POHYBOVÝ WORKSHOP PRO NESLYŠÍCÍ ÚČASTNÍKY
Znakujete a máte chuť si hrát na půdě divadla? A zjistit, jak pomocí jednoduchých základních 

pohybových cvičení a etud se naučit nenásilně objevovat vlastní tělo ve vztahu k prostoru 
a k hereckému partnerovi?

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově

Kdy: 22. 11., 29. 11., 6. 12. 
(od 16 do 19 h)

Cena je symbolická: 450 Kč 
(dohromady za 3 setkání)

Tlumočení do znakového jazyka zajištěno!
Kdo máte zájem, napište nám na e-mail: snncr@snncr.cz.

Jana Felgerová

ŠVANDOVO DIVADLO HRAJE I PRO NESLYŠÍCÍ
Titulkovaná představení

Od ledna 2015 probíhá ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově vždy 
jednou měsíčně repríza vybraného představení s českými titulky pro 

neslyšící. V této ojedinělé tradici bude divadlo pokračovat i v příští sezóně. 
V září mohou zhlédnout neslyšící diváci titulkované představení Řemeslníci, 

které je na programu 21. září od 19 hod.

Jde o severskou  komedii, kdy největším nepřítelem člověka je člověk s 
vrtačkou a kladivem v ruce.

Více informací o představení je na stránkách Švandova divadla, kde lze i 
rovnou zakoupit vstupenky. 

(pozn. X je již zakoupené sedadlo,R rezervované sedadlo).
 

Zakoupené vstupenky si následně můžete vyzvednout v pokladně divadla 
(Po-Pá 14-20h).

Pro nejlepší zážitek a dobrou viditelnost titulků je nejlepší vybírat místa na 
čelním balkoně 

(uprostřed nebo na pravé straně).

Den otevřených dveří pro neslyšící
Bude se konat 13. září od 12 hod. Tlumočit do znakového jazyka bude Vendula Šantrůčková.
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ZAJÍMAVOSTI 
ZE SVĚTA NESLYŠÍCÍCH

Indukční smyčky v Městské 
knihovně v Praze

Indukční smyčky využívají nedoslýchaví lidé 
jako kompenzační pomůcku, která jim po-
máhá k lepšímu slyšení a porozumění řeči 
na různých akcích, které se konají v různých 
zařízeních (divadlo, kina, knihovny aj.) 

Co je to indukční smyčka ?   http://cz.general-seven.com/
Městská knihovna v Praze také myslí na nedoslýchavé lidi a nechala nainstalovat v 
několika svých pobočkách indukční smyčky.

 

Kde je najdete:

- Ústřední knihovna (Mariánské nám.) -  klubovna a PC učebna, v malém a velkém  
 sále jsou indukční sluchátka (7+7)

- Dům čtení (Ruská 1455/192, Praha 10) - klubovna

- Opatov (Opatovská 1754/14, Praha 11) - počítačová učebna

- Smíchov (Náměstí 14. října 83/15, Praha 5) - klubovna a počítačová učebna

- Korunní (Korunní 2160/68, Praha 10) - klubovna.

Jana Felgerová
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Na zkušenou do zahraničí
Světová federace neslyšící mládeže (WFDYS) organizuje setkání mládeže v 

Buenos Aires v Argentině.

Kdy? 8. – 14. dubna 2018

Jaké jsou cíle tábora? 
Vzdělávání, týkající se vůdčích schopností poskytovat neslyšící mládeži a dětem 
podporu a informace, podporovat setkávání neslyšících mladých napříč celým 
světem, rozvíjet jejich pocit hrdosti a přijetí jejich identity, podpora kulturních 
výměn mezi různými národy. 
A co je důležité. Přihlášku musí schválit místní asociace neslyšících, tedy Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR nebo asociace mladých (CDY). 
Poplatek je slušný – 350 €.
Více informací - http://snncr.cz/Na-zkusenou-do-zahranici.html

Jana Felgerová
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Simultánní přepis mluvené řeči 
pro sluchově postižené 

na vybraných pobočkách 
Komerční banky

Komerční banka zvyšuje přístupnost svých 
služeb početné skupině osob se sluchovým 
postižením.
 
Na vybraných pobočkách mohou tito lidé 
nově a zcela samostatně komunikovat s pra-
covníky banky, a to díky bezplatné službě 
Online simultánní přepis mluvené řeči. Tuto 
nezastupitelnou komunikační službu provo-
zuje sociální firma Transkript online s.r.o., kte-
rá je úspěšným zaměstnavatelem osob 
se zdravotním postižením.

Služba nevyžaduje od svých uživatelů žádné 
technické znalosti ani vlastní pomůcky: klient 
se sluchovým handicapem požádá pracovní-

ka pobočky o přepis mluvené řeči, ten se te-
lefonicky spojí s přepisovatelem společnosti 
Transkript online a jednání může začít.

Klient sleduje doslovný přepis řeči pracovníka 
na monitoru jeho počítače, může se kdykoli 
ptát a bezprostředně reagovat na podávané 
informace. Oba účastníci jednání tak mají jis-
totu, že nedošlo v důsledku chybějící slucho-
vé zpětné vazby klienta k nedorozumění, byly 
předány všechny potřebné informace a klient 
správně porozuměl provedeným bankovním 
úkonům.

Pilotní provoz služby je spuštěn od 1. června, a to na následujících pobočkách banky:

KB: Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 - Staré Město
KB: U Průhonu 1516/32, 170 04 Praha 7 
KB: 5. května 1357/2, 461 77 Liberec
KB: Tř. T. Bati 152/19, 761 20 Zlín
KB: nám. Svobody 92/21, 631 31 Brno.

Zdroj: helpnet.cz
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Průvodce leteckou dopravou
Mnozí z nás se jistě letos chystají na dovolenou za hranice. Chtěli bychom vás 
proto informovat, že Odbor civilního letectví Ministerstva dopravy ČR nabízí prů-
vodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením. Průvodce je aktu-
alizovaný a můžete jej nalézt zde - https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Letecka-
doprava/Cestovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-(1) 
Text průvodce vychází z Dokumentu Evropské konference pro civilní letectví a 
plně uplatňuje současnou legislativu EU. 

Věříme, že se vám tento dokument bude na vašich cestách hodit. 

Jana Felgerová

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
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Sociální práce a lidé 
se sluchovým postižením

V posledních letech se na různých úrov-
ních a v různých týmech věnujeme tématu 
dostupnosti tlumočení pro neslyšící a pro-
pojení profese tlumočníka a profese soci-
álního pracovníka, tedy dvou profesí, které 
se v praxi potkávají. Někdy se potkávají v 
jedné osobě, jindy ne. Je otázkou, jaká je 
současná praxe a jak chceme, aby se vyví-
jela profese tlumočníků a profese sociálních 
pracovníků pracujících s neslyšícími.
 
Ovlivňuje nás historie, možnosti jednotli-
vých území či krajů a odborníci, kteří v nich 

pracují, tzn. jak tlumočníci, tak sociální pra-
covníci, lidé ovládající v různém rozsahu 
např. znakový jazyk, a další sociální služby 
(vstřícné či méně vstřícné k neslyšícím klien-
tům). 

Vyústěním různých jednání, diskuzí a veřej-
ného připomínkování je novela zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v plat-
ném znění. Možnost vyjádřit se k této nove-
le byla a většina z nás tak jistě učinila. 

Odpovídá tato novela našim zkušenostem a představám? 

• Chceme zkvalitňovat obě výše zmíněné profese. 
• Chceme umožnit neslyšícím naplňovat svá práva.
• Chceme zajistit dostupnou pomoc neslyšícím, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální  
 situaci, která primárně není způsobena sluchovou vadou.    

Při poskytování sociálních služeb, mimo jiné, se klade důraz především na zplnomocňování 
klientů. U neslyšících to lze pouze částečně, oni slyšet nikdy nebudou, vždy budou potřebovat 
tlumočení či přepis. Podstatné je správně identifikovat zakázku neslyšícího. Je nutné jasně 
oddělovat, kdy je zakázkou zajištění kvalitního tlumočení či přepisu a kdy řešení nepříznivé 
sociální situace primárně nevyplývající z daného sluchového postižení a komunikační bariéry.  
V případě řešení nepříznivé sociální situace, jako jsou např. dluhy, ztráta bydlení, problémy s 
drogovou závislostí, domácí násilí apod., by měl neslyšící mít stejné možnosti pro jejich řeše-
ní jako slyšící. Lze to chápat tak, že naším úkolem je umožnit neslyšícímu být odpovědný za 
své konání, rozhodnout se, jak v dané situaci bude postupovat, a nést odpovědnost za své 
rozhodnutí. To znamená volbu, zda potřebuje tlumočit (jít za službou, odborníkem, který mu 
přetlumočí potřebné), nebo jít do služby, která mu poskytne potřebnou odbornou pomoc. 

Je na každém neslyšícím, zda se rozhodne potřebnou pomoc vyhledat, požádat o ni či využít 
nabídky, kterou obdrží. Sociální služba koná na základě zakázky. Pokud není zakázka, není 
možné poskytovat sociální službu. 

Sociálních služeb je v současném platném zákoně celá řada, od azylového domu, přes domov 
pro seniory, až po krizovou pomoc. Jedná se o velkou škálu oblastí, pro každou je potřeba tro-
chu jiná odbornost celého týmu zajišťujícího tyto služby.  Neslyšící v těchto situacích potřebují 
nejen uvedené sociální služby, ale i komunikaci v jejich komunikačním systému.  
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Jaké jsou možnosti?

• Navštívit odborníka – sociálního pracovníka, tzn. registrovanou sociální službu, která  
 umí pomoci s nastalým problémem, za účasti druhého odborníka – tlumočníka/přepi- 
 sovatele. 
• Najít sociální službu, která se specializuje např. na dluhy, drogy, domácí násilí apod. a  
 pracuje zde sociální pracovník ovládající český znakový jazyk. V takovém případě není  
 nutné tlumočení. 

Otázkou je, která varianta je potřebná a reálná. Jako ideální se může zdát mít sociální 
službu, kde lze nalézt potřebnou pomoc, a komunikace probíhá v odpovídajícím komuni-
kačním systému. Je to ale skutečně, jak z hlediska odborné, tak finanční kapacity, reálné?

• Může nastat i situace, a v současné době tomu tak i někde je, že sociální služba se  
 snaží  reagovat na všechny výše uvedené problémy a zajišťovaná sociálním pracov- 
 níkem - tlumočníkem. Otázkou ale je, jak čitelná je tato služba pro klienty, kdy jedna  
 osoba je někdy tlumočníkem a jindy poskytovatelem odborné pomoci? 
 Problematické je i zajištění odbornosti v tolika odlišných oblastech.   
 

Současná praxe je velmi různorodá. Občas 
se setkáme se sociálními pracovníky ovlá-
dajícími znakový jazyk. Dále se potkáváme 
s tlumočníky, kteří část své pracovní doby 
tlumočí a část poskytují poradenství. A v ne-
poslední řadě máme tlumočníky, kteří „pou-
ze“ tlumočí. Vše je zaštítěno registrovanou 
sociální službou, tzn. zákonem č. 108/2006 
Sb., v platném znění. 

Velmi si vážím všech, kteří v menších či vět-
ších městech dělají vše pro to, aby neslyší-
cí nezůstali bez potřebné pomoci. Přesto si 
myslím, že bychom měli svou práci rozvíjet, 
zkvalitňovat, zvyšovat dostupnost potřeb-

ných služeb pro všechny neslyšící a přitom 
zachovat odbornost obou profesí, tzn. jak 
tlumočnické profese, na kterou je potřeba 
mít velmi specifické vzdělání, tak profese 
sociálního pracovníka, kde je potřeba jiné 
specifické vzdělání. Současný zákon nám 
dává za povinnost mít v dané službě, mimo 
jiné, sociálního pracovníka - odborníka s po-
třebnou kvalifikací. Personální zajištění pozi-
ce tlumočníka se vzděláním odpovídajícím 
této profesi bylo a stále je v registrované 
sociální službě obtížné. Důraz se klade na 
vzdělání v tématech sociální práce. Vzdělání 
související s tlumočením je druhotné, až to 
někdy může vypadat, že nepodstatné. 

Co nám možná přinese současná novela? 

Dle změny v § 56 odst. 1 se slova „Tlumočnické služby“ nahrazují slovy „Tlumočení a zpro-
středkování komunikace“ a na konci tohoto odstavce se doplňuje věta „Cílem služby je tlu-
močení a zprostředkování komunikace mezi slyšící většinovou společností a osobami se slu-
chovým postižením nebo hluchoslepými osobami.“  Uvedený paragraf tak přináší potřebné 
upřesnění. 
Dále § 116a je mimo jiné doplněn o další odborné činnosti, tzn. že v sociálních službách vy-
konávají odbornou činnost a přímo poskytují sociální služby i tlumočníci českého znakového 
jazyka a dále přepisovatelé pro neslyšící uživatele českého jazyka. V další části novely je uve-
dena specifikace potřebného vzdělání. Dochází tak k ošetření toho, že jako tlumočník nemůže 
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v registrované sociální službě pracovat člověk bez potřebné odbornosti.
To lze považovat za významný posun v naší práci. Díky uvedenému upřesnění/doplnění může-
me zaměstnat tlumočníka a neočekávat od něj sociální práci, ale také sociálního pracovníka, 
který se bude věnovat pouze sociální práci a nebude nucen tlumočit. Zajištění povinných ná-
ležitostí služby, např. individuální plánování, se touto novelou nemění.

Jak propojit současné nastavení služeb pro neslyšící s touto plánovanou legislativní změ-
nou? 

Změna nám dává možnost zvyšovat kvalitu, jasně oddělovat jednotlivé role, absolvovat vzdě-
lání, které je pro danou práci potřebné apod. Není nutné absolvovat vzdělání např. pouze 
pro to, aby se tlumočník vešel do příslušné škatulky. Není nutné, aby splňoval kvalifikaci pra-
covníka v sociálních službách, jelikož bude mít uznanou kvalifikaci tlumočníka. Současně není 
důvod, proč nemít personální nastavení služby tak, jak je tomu v současné době. Novela dále 
umožňuje zaměstnávat i pracovníky v sociálních službách ovládající např. český znakový jazyk. 
Tato novela ukotvuje profesi tlumočníka, dále dává prostor pro vznik potřebného vzdělávání 
a rozvíjí sociální práci s neslyšícími. Současné praxi nebrání.

Stále ovšem zůstává otázkou, kdo je odpovědný za zajištění tlumočení/přepisu a potřebných 
finančních prostředků na tlumočení v situacích, které dotace z MPSV nedokáží obsáhnout. 

Na závěr je nutné poznamenat, že v současné době není jisté, že připravená novela projde 
legislativním procesem a stane se tak platnou zákonnou normou.

Martina Macurová
sociální pracovnice CZTN, dříve tlumočnice ČZJ 

Sociální služby pro neslyšící, 
pojďme je dál rozvíjet 

a zkvalitňovat
I bez sluchu se domluvíme

Začátkem června tohoto roku proběhlo setkání odborníků, kteří pracují v registrovaných soci-
álních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. Jednalo se o služby, které jsou primárně poskyto-
vány lidem s různým druhem sluchového postižení, konkrétně sociální rehabilitace, odborné 
sociální poradenství a aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. V rámci setkání 
jsme se věnovali specifikům těchto služeb napříč celou Českou republikou. Dále jsme disku-
tovali problematiku dostupnosti služeb, které se zaměřují především na slyšící klienty, ale jsou 
zde i pro sluchově postižené. 
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Naším cílem bylo otevřít diskuzi nad dostupností/nedostupností pomoci neslyšícím, kteří se nachá-
zejí v nepříznivé sociální situaci, která není způsobena primárně sluchovou vadou. Považujeme za 
velmi důležité zkvalitňovat potřebné služby a zvyšovat jejich dostupnost po celém území ČR, tzn. 
dostupnost služeb, které reagují na různé životní situace související s věkem, ztrátou bydlení, dluhy, 
domácím násilím apod.

Setkání se účastnilo 40 odborníků z celé České republiky. V současné době se zpracovávají závěry z 
tohoto setkání. Vzhledem k rozsahu problematiky, kterou jsme na setkání začali řešit, se připravuje 
další setkání na přelomu září a října tohoto roku. Ze setkání dále také vyplynulo, že považujeme za 
důležité zaměřit se na zvýšení informovanosti sociálních služeb, které nepracují pouze s lidmi se 
sluchovým postižením, zvýšení informovanosti u samotných neslyšících a zkvalitnění současných 
služeb pro neslyšící. Nedílnou součástí celého řešení je i dostupnost tlumočnických služeb v po-
třebné kapacitě.

Setkání proběhlo v rámci projektu, které realizu-
je Centrum pro komunitní práci střední Čechy, 
s názvem I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, je-
hož cílem je zpracovat nové systémové postu-
py v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým 
postižením. 
Projekt je podpořen z Evropského sociálního 
fondu, Operační program Zaměstnanost. 

 
Chcete se dozvědět více? Napište nám.
Za celý přípravný tým

Martina Macurová
CpKP střední Čechy, martina.macurova@cpkp.cz
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