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ÚVODNÍ SLOVO

podzim je období, kdy se v oblasti neziskového sektoru děje mnoho. Externí semináře, 
konference, výjezdy do zahraničí a do toho vlastní aktivity organizace. My jsme i v měsíci 
listopadu pokračovali v oslavách 25. výročí založení SNN v ČR, tentokrát 
ve zrekonstruovaném Domově neslyšících, který �guruje hned ve dvou článcích nynějšího 
čísla NL. Oslava byla velmi příjemná, s hojnou účastí. 

Domov neslyšících prošel velkou rekonstrukcí a stále není ještě dořešeno jeho vybavení. 
Vyhlásili jsme proto veřejnou sbírku, která by nám pomohla dům dovybavit potřebným 
nábytkem, abychom mohli zajistit jeho ideální využití.

Také přinášíme slíbené informace z výjezdu mého a pana Šturma do Bruselu a zprávu 
z workshopu IFHOH v Kodani, které se za ČR zúčastnil pan Folk.

Newsletter jsme začali vydávat náhradou Metodických listů již v loňském roce 2014. 
Také v příštím roce plánujeme jeho kvartální vydávání, tj. 4x ročně. Newsletter se soustředí 
na publikování zpráv ze SNN v ČR a jeho poboček z celé ČR. 

Rádi bychom informovali naše pobočky, že uzávěrky pro posílání jejich příspěvků 
jsou v těchto termínech: 25. 3., 24. 6., 26. 9., 9. 12.

Link na předchozí čísla Newsletteru - 

V letošním roce tedy máte před sebou poslední 
číslo. Dovolte nám proto vám všem popřát 
příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího 
roku vám přejeme mnoho zdraví, pohody 
a spokojenosti v práci i v osobním životě.

Šárka Prokopiusová
ředitelka CNN, o.p.s. 
a prezidentka SNN v ČR, z. s.
  

http://www.snncr.cz/NEWSLETTER
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. vyhlásil veřejnou sbírku k získání �nančních 
prostředků pro vybavení a modernizaci zrekonstruovaného Domu neslyšících v Brně,  
který je v provozu od roku 1925 a nyní v něm sídlí pobočky Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR – Brněnský spolek neslyšících a Centrum denních služeb pro sluchově postižené 
Brno.

Přispívat můžete prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet vedený u Fio banky:

2700836350/2010 

Na požádání Vám připravíme darovací smlouvu.

Sbírku řádně povolil Magistrát hlavního města Prahy.

Děkujeme za Vaši podporu!
SNN v ČR, z.s.
Informace v českém znakovém jazyce: 

Příspěvek na mobilitu a výměna průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P) 

Výměna průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) 

POZOR, POZOR – stále si nevyměnili průkaz všichni jeho držitelé!! Výměna musí být 
do konce roku, aby od 1. ledna byl průkaz platný.  

Kdo ještě nepožádal na Úřadu práce o výměnu průkazu, musí to udělat co nejdříve! Když 
nepožádáte o výměnu průkazu do 31. 12. 2015, neplatí Váš průkaz od 1. 1. 2016 (i když na 
průkazu je napsaná platnost delší, třeba do roku 2020 – všechny staré průkazy končí platnost 
31. 12. 2015). Kdo do 31. 12. 2015 nepožádá o výměnu, musí po 1. 1. 2016 požádat o nové 
vydání, to znamená, že bude provedeno nové posudkové řízení, už ne jen výměna, ale znovu 
celé posouzení, zda má nárok na průkaz (posudkový lékař).

Příspěvek na mobilitu

Klienti, kteří využívají příspěvek na mobilitu, byli informováni Úřadem práce dopisem 
obyčejnou poštou. 

http://www.snncr.cz/Vyhlaseni-verejne-sbirky.html



 

Newsletter
4/2015

Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak 
nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. 

Informace platí i pro ostatní, kteří čerpání nároku na příspěvek na mobilitu zatím zvažují. 
Více informací o příspěvku na mobilitu a o výměně průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P) čtěte zde, 
informace jsou i ve znakovém jazyce:

 

Dokončení rekonstrukce Domova neslyšících v Brně

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. provedl 
rekonstrukci a nástavbu svého domu – „Domova neslyšících“ 
v Brně ve Vodové ulici, kde také sídlí pobočka SNN 
v ČR Centrum denní služeb pro sluchově postižené Brno. 

Budova je rozšířena o jedno podlaží, má kompletně 
opravenou střechu, vyměněna všechna okna. Celá budova 
je zateplena novou fasádou. Vstup do objektu 
je bezbariérový. Instalován je schodišťový výtah. 

V nových prostorách vznikly 4 nové bytové jednotky 
pro ubytování seniorů a mladých, začínajících rodin. 
Rozšíří se i možnosti krátkodobého ubytování. 
K dispozici jsou i klubovny v novém třetím podlaží. 

Stavba je �nancována z evropských fondů a z vlastních prostředků Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Celkový rozpočet je 9 700 000 Kč. 

Celý objekt je k dispozici neslyšícím v Brně a Jihomoravském kraji. Zájemci o ubytování 
se mohou obracet přímo na Centrum denní služeb pro sluchově postižené Brno.

Napsala Jana Felgerová

 http://www.snncr.cz/Prispevek-na-mobilitu-a-vymena-prukaz-ZTP-na-co-si-dat-pozor.html  
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Kontakt pro zájemce o ubytování
Simona Šumberová - cds.brno@seznam.cz

Informace ve znakovém jazyce -

Fotogalerie rekonstrukce Domova neslyšících:

                                     
 Napsal Jaroslav Paur 

Oslava 25. výročí založení SNN v ČR v Brně

Podzimní měsíce loňského roku byly věnovány oslavám 25. výročí založení Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR. První oslava proběhla v září v Pražském spolku neslyšících. V listopadu 
jsme v oslavách pokračovali, tentokrát ve zrekonstruovaném Domově neslyšících v Brně.

Na oslavu byli pozváni dlouholetí funkcionáři a pracovníci Svazu a také jeho podporovatelé 
z řad úřadů. Oslavy se zúčastnily PhDr. Zdenka Hašová a Mgr. Jana Stárková z Magistrátu města 
Brna a Mgr. Jana Nečasová z úřadu Jihomoravského kraje. Dostavila se i Bc. Erika Volavková, DiS 
z úřadu kraje Vysočina. Byli pozváni i zástupci z Magistrátu Zlína, avšak ti se z důvodu 
pracovního vytížení dostavit nemohli. 

Měli jsme tu čest ocenit další funkcionáře za jejich dlouholetou práci pro lidi se sluchovým 
postižením. S velkou radostí jsme předali cenu paní RNDr. Evě Maršounové, která dlouhá léta 
pracovala na ústředí SNN v ČR v Praze – Karlíně, poslední roky ve funkci ředitelky. Ocenění od 
nás dostala i paní Anna Prokopovičová, předsedkyně ZO v Ostravě a paní Věra Provazníková, 
tlumočnice znakového jazyka, která poskytovala dlouhá léta své služby lidem se sluchovým 
postižením v Jihomoravském kraji. Další oceněná, paní Terezie Jachová také z Ostravy, si pro 
ocenění nemohla přijet, proto jí poděkování předáme při nejbližší příležitosti.

Program oslav se nesl v podobném duchu, jako byly oslavy v Praze. Účastníci měli možnost si 
poslechnout od současného ředitele sekretariátu SNN v ČR pana Jaroslava Paura vývoj Svazu 
za uplynulých 25 let v oblasti jeho organizačního uspořádání a ve způsobech poskytování 
sociálních služeb. Prezidentka Svazu Mgr. Šárka Prokopiusová vyprávěla o systému současného 
fungování celé organizace. 

Část programu byla věnována důležitému bodu a to historii Domova neslyšících, kde se oslava 
odehrávala. Domov, kde sídlí Centrum denních služeb pro sluchově postižené (organizační 
jednotka SNN v ČR), Brněnský spolek neslyšících, Trojrozměr, Pantomima S.I., Evropské centrum 
pantomimy neslyšících a Sportovní klub neslyšících Brno, byl znovu z vlastních prostředků 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5qRVR3yDstE

http://www.snncr.cz/Rekonstrukce-1
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Oslava 30. výročí založení Evropské unie neslyšících (EUD)

Svazu a prostřednictvím dotace z evropských 
fondů částečně zrekonstruován a návštěvníci 
oslav měli možnost si prohlédnout nově 
přistavěné 3. patro domu. Více o rekonstrukci 
domu a možnostech jeho dalšího využití ze 
strany sluchově postižených je uvedeno 
v předchozím článku.

Oslavy mírně narušila skupinka demonstrantů, 
vedená panem Ivanem Poláčkem z Unie 
neslyšících Brno. Pan Poláček byl vyzván 
k vysvětlení svého stanoviska, prostřednictvím 
kterého již několik let tvrdí, že Domov neslyšících byl před 25 lety neslyšícím ukraden. Z jeho 
strany však dosud nebyla doložena žádná relevantní fakta, a také nebylo upřesněno, 
kteří neslyšící by měli být okradenými majiteli domu. 

se SP se dostavili v hojném počtu, bylo nás více než 150. Oslava byla i díky přípravě týmu 
z Centra denních služeb pro sluchově postižené velmi příjemná, k dispozici byl bohatý raut.

Budeme se těšit na viděnou za 5 let na oslavách 30. výročí založení SNN v ČR, z.s.

Fotogalerie oslav:

                                                                                                                                         Napsala Jana Felgerová

Zájemci o pravdivé informace si mohou otevřít 
link na webu SNN v ČR - 

kde jsou i ve znakovém jazyce informace 
o předávání majetku z rozhodnutí Federálního 
shromáždění české a slovenské federativní 
republiky a o promarněné šanci ze strany 
Unie neslyšících Brno. 

V odpolední části oslav byly otevřené dveře 
i veřejnosti, která také měla možnost si 
prohlédnout prostory Domova neslyšících. Lidé 

V listopadu 2015 se v Bruselu konaly oslavy 30. let od vzniku Evropské unie neslyšících. Oslavy 

http://www.snncr.cz/Domov-neslysicich-v-Brne

http://www.snncr.cz/Oslava-25-vyroci-SNN-v-CR-v-Brne-2015

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1057596397605729.1073741842.43200212349
8496&type=3
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a konference k tomuto výročí se konaly pod záštitou neslyšících europoslanců Dr. Ádama Kósy 
z Maďarska a Helgy Stevens z Belgie. 

Z každé členské země se oslav mohl zúčastnit prezident a další člen výboru organizace, která 
pracuje pro osoby se sluchovým postižením. Za Českou republiku se tak zúčastnila prezidentka 
SNN v ČR Šárka Prokopiusová a viceprezident pro neslyšící SNN v ČR Pavel Šturm. 
V úterý 10. 11. v odpoledních hodinách se konalo setkání všech účastníků v prostorách 
Evropského parlamentu. Účastníci byli seznámeni s chodem Evropského parlamentu (EP), 
s jeho institucemi a rozdělením (např. Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise, 
Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropská centrální banka a další). Mohli jsme také nahlédnout do 
sálu, kde zasedá Evropský parlament – je opravdu obrovský, vždyť se tam musí vejít skoro 800 
lidí. V současnosti zasedá v EP 751 poslanců z 28 zemí Evropské unie.

o právech osob se zdravotním postižením László Lovászy a další vzácní hosté. Hlavním 
tématem bylo začleňování osob se sluchovým postižením především v oblasti vzdělávání 
a zaměstnávání. Po konferenci následovala dlouhá diskuse a výměna zkušeností mezi 
jednotlivými účastníky. 

Večer jsme se pak slavnostně oblékli a sešli jsme se v krásném salonku, abychom opravdu 
oslavili 30. narozeniny EUD. Na programu bylo vzpomínání, jak to všechno bylo a zúčastnili 
se i první prezidenti (první prezident EUD, který byl z Anglie, již bohužel nežije) a členové 
výboru EUD. Vyprávěl nám např. Johan Wesemann z Holandska, který byl v letech 1985 (tedy 
od začátku) – 1990 členem výboru EUD a v letech 1991 – 1999 jeho výkonným ředitelem. 
Dále vzpomínali bývalí prezidenti Knud Sondergaard z Dánska (prezident EUD 1990 -  2005), 
Berglind Stefansdóttir z Islandu (prezidentka 2008 – 2013), Helga Stevens z Belgie (výkonná 
ředitelka EUD 1999 – 2005 a prezidentka 2007 – 2008). 

K výročí byly z archivu dohledány různá videa z celé doby existence EUD a byl z nich sestříhán 
velmi zajímavý �lm, který byl doplněn i anglickými titulky. Tento �lm bude uveřejněn i na webu 
EUD
                                           Již nyní tam najdete informace o historii EUD (v angličtině)  

                                                                                                                                         

Večer pro nás připravily belgické organizace 
neslyšících (Fevlado a FFSB) recepci v krásných 
prostorách výstavní síně. Konečně jsme si mohli 
všichni popovídat a pobavit se, vydrželi jsme 
téměř do rána.

Ve středu 11. 11. se v prostorách EP konala 
konference k 30. výročí vzniku EUD. Konference 
se zúčastnili např. viceprezidentka EP Iidikó Gáll Pelcz,
 za Evropskou komisi předsedkyně klubu pro 
vzdělávání, sociální práci a začleňování Emmanuelle 
Grange, člen komise OSN pro naplňování Úmluvy 

www.eud.eu
http://www.eud.eu/History_of_EUD-i-605.html
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Oslavy se vydařily, především jsme se mohli opět sejít z kolegy z celé Evropy a vyměnit si mezi 
sebou zkušenosti. Již se těšíme na další setkání, kterým bude v květnu 2016 zasedání členských 
států EUD v Holandsku.
  
                                                    Napsala Šárka Prokopiusová

                                                                                                                                         

Workshop IFHOH v Kodani

19. – 20. 10. 2015 se v Kodani konal workshop, který byl zaměřen na to, jakým způsobem 
mohou osoby se sluchovým postižením ve svých státech pomoci naplňovat Úmluvu o právech 
osob se zdravotním postižením. 

SNN v ČR, z. s. na tento workshop vyslal Mgr. Ondřeje Folka, který se tématem zabývá v rámci 
své práce v NRZP a se SNN v ČR, z. s. dlouhodobě spolupracuje. Ondřej především referoval 
o aktivitách SNN v ČR a NRZP ohledně implementace Úmluvy v ČR a vůbec o současné situaci 
u nás. Vzhledem k tomu, že jsme se na přelomu března a dubna 2015 mohli společně zúčastnit 
přezkumu situace v České republice před Výborem OSN, jsou naše zkušenosti i pro zahraniční 
kolegy, bohaté a zajímavé. 

Na workshopu vystoupila zástupkyně Evropské federace osob se zdravotním postižením (EDF) 
a seznámila účastníky s alternativní zprávou EDF, která je určena Výboru OSN a pojednává 
o tom, jak Úmluvu naplňuje samotná Evropská unie. Český překlad této alternativní zprávy 
si můžete přečíst zde:

Přestože by EU měla být v této záležitosti vzorem a měla by zajišťovat rovný přístup 
k informacím a další základní prvky rovnoprávnosti, není tomu tak. Proto byla tato alternativní 
zpráva napsána a Výbor OSN se jí bude zabývat.

Přínosem workshopu byla především výměna zkušeností a informací o procesu monitorování 
a naplňování Úmluvy. Monitorování v ČR bohužel stále dořešeno není, a tak před námi je ještě 
mnoho práce. O jakýchkoliv změnách vás budeme i nadále informovat.

         Napsala Šárka Prokopiusová

http://www.snncr.cz/EDF-Alternativni-zprava-pro-Vybor-OSN-pro-prava-osob-se-zdravotnim-postizenim.html
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Příběh z praxe – artikulační tlumočení / sociální poradenství

SNN v ČR kontaktovala rodina postaršího muže, kterému se stal těžký úraz, jelikož nemocný 
muž v důsledku těžkého zranění nebyl v situaci, kdy by si mohl sám objednat služby SNN v ČR.
Co se mu stalo a co potřeboval?

Muž ve věku 74let, v létě 2014 utrpěl úraz na procházce se psem. Byl odvezen do nemocnice 
se zlomeným krčním obratlem. V důsledku poškození páteře došlo ke kvadruplegii (úplnému 
ochrnutí těla od krku dolů). Muž byl dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, kde byl připojen 
na plicní ventilaci za použití tracheotomie (dírou v krku), která mu umožňovala dýchat 
a zároveň vzhledem ke svému umístění mu znemožňovala mluvit. 

Muž se stal handicapovaným v několika směrech – naprostá imobilita a nemožnost 
komunikace mluvenou cestou. Mohl jen artikulovat bez vydávání hlasu a dorozumíval se 
pomocí tabulky s abecedou, na které mu okolí ukazovalo jednotlivé řádky s písmeny a on 
mrkáním dával najevo, o jaké písmeno se jedná. Skládání jednotlivých slov z písmen, když 
byste chtěli komunikovat se svou rodinou, zdravotnickým personálem a řešit své pracovní 
záležitosti, je skutečně nesmírně zdlouhavé, nedostatečné a vyčerpávající. 

Muž ještě před zraněním pracoval jako OSVČ. Potřeboval dokončit své pracovní závazky, což 
mu jeho možnosti komunikace zcela neumožňovaly. V důsledku upoutání na lůžko 
a komplikované komunikaci byl ve velmi špatném psychickém stavu. 
Pacientova dcera přišla s nápadem využít neslyšícího jako odezíratele. Kontaktovala Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR na Karlínském nám. v Praze 8, který tehdy ještě poskytoval 
sociální služby (od r. 2015 je poskytuje pod CNN, o.p.s.).

V SNN  v ČR jsme vyšli vstříc jejich požadavkům na artikulační tlumočení. Nedoslýchavá 
pracovnice SNN v ČR chodila za klientem a odezírala ze rtů. Odezírání bez podpory zvuku bývá 
velmi obtížné, proto na počátku docházení za klientem chodily pracovnice ve dvou. Něco se 
dařilo odezřít jedné pracovnici, něco druhé a společně s manželkou klienta dávaly dohromady 
získané informace tak, aby docházelo k plnohodnotnému dorozumění a klient se v komunikaci 
cítil bezpečně, s vědomím, že může sdělit vše, co potřebuje. 

Po bližším seznámením se s klientem a získání návyku na jeho artikulační dovednosti, začala za 
ním docházet jen jedna pracovnice. Z počátku za klientem docházela často, později cca jednou 
za 14 dní. Jedna schůzka trvala asi hodinu až hodinu a půl. Delší nebyly možné z důvodu dosta-
vující se únavy na obou stranách.

Klient na začátku spolupráce mluvil jen o práci, postupem času se řešily i rodinné věci. Klient 
měl velmi široký pracovní záběr, bylo potřeba psát seznamy úkolů k vyřízení. Úkoly, které byly 
zapsány, vyřizovala manželka, která pracovala i před úrazem klienta jako jeho asistentka. 
Pracovnice SNN v ČR byla pouze jako artikulační tlumočník, zprostředkovatel komunikace. 
Klient s manželkou bez přítomnosti pracovnice SNN v ČR komunikoval pomocí tabulky 
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abecedy. Protože tento způsob byl velmi náročný a zdlouhavý, manželka se dotazovala 
uzavřenými otázkami, aby klient mohl odpovídat ano či ne. 

Klient měl velkou potřebu kontrolovat čas. Hlídal si kdy, kdo přijde – co se bude dít (jídlo, 
rodina). Rodina zajistila promítací hodiny – promítání času na strop v nočních hodinách. Klient 
jich hodně využíval, protože špatně spal, často usínal přes den.

V rámci zapůjčování kompenzačních pomůcek, které jsou zapůjčovány prostřednictvím SNN 
v ČR (nyní CNN, o.p.s.) zdarma, byl klientovi pro podporu komunikace zapůjčen Crescendo 
komunikátor. Klient měl zhoršený sluch již před úrazem, proto se tento komunikátor často 
využíval. Crescendo se užívá pro lehkou sluchovou vadu, nelze ji využít, když má osoba 
sluchadlo. Jde o propojení mikrofonu pro mluvčího a sluchátek se zesilovačem 
pro nedoslýchavého. Crescendo lze použít i na televizi, ale používá se spíše pro komunikaci. 

Z počátku chtěl klient za služby platit, nemohl jako podnikatel pochopit, že námi poskytované 
služby jsou pro klienty zdarma (dotované státem v rámci sociálních služeb). 

Klient byl navštěvován po dobu tři čtvrtě roku. Nejdříve v nemocnici, později na oddělení 
následné péče náležející k Domovu seniorů. V dubnu 2015 zemřel. Podpořením komunikace 
mohl i jako ležící pacient dožít důstojně. 

                   Napsala Jana Felgerová

Komunikátor Crescendo

EFSLI – valná hromada a konference v Polsku 2015

V podzimním čísle Newsleteru jste si mohli přečíst vyprávění paní Moniky Boháčkové o účasti 
na konferenci EFSLI. Aktuálně přinášíme informace i ve znakovém jazyce:
http://www.snncr.cz/EFSLI-valna-hromada-a-konference-v-Polsku-2015.html
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Když už tento rok vzpomínáme 25. výročí SNN v ČR v Brně, v Praze i jinde, neměli bychom 
zapomenout na další organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Já jsem přišel do Svazu ještě v dobách, kdy organizace nedoslýchavých a neslyšících byla 
součástí Svazu invalidů. Tehdy dostávaly organizace sluchově postižených od lékařů z ORL 
i z foniatrie informace o nových držitelích sluchadel, a tak jsem byl jednou vyzván výborem 
Základní organizace sluchově postižených v Praze 4, která zahrnovala i Jižní Město, Lhotku, 
Kamýk a Modřany, abych vstoupil do této organizace.

Zúčastnil jsem se schůze, která se konala v KS Michelská. Součástí schůze byla i přednáška 
MUDr. Hubsche, která mě zaujala. Tehdy jsem si uvědomil, jak uživatelům sluchadel a vůbec 
neslyšícím, chybí spousta informací a začal jsem si všímat jejich činnosti. Ve výboru Svazu 
sluchově postižených (který byl součástí Svazu invalidů) si mě předsedkyně paní Goldbergová 
brzy všimla a vzala do výboru. Ještě před rokem 89 se několikaset členná organizace (!) 
rozdělila na 3 další základní organizace a já jsem se stal členem základní organizace (ZO), která 
sdružovala sluchově postižené z Krče, Braníka, Lhotky, Kamýku a Modřan.

Nejdříve jsme se scházeli na Novodvorské, kde byla obecní místnost hned vedle služebny SNB, 
pak kdesi na Obchodním náměstí v Modřanech, prý v prostorách tehdy už bývalé modřanské 
radnice. Už od 90-tých let jsme věrni Modřanům, které nám dovedly vyjít vstříc. A to už je 
vlastně historie SNN v ČR, jehož výročí letos oslavujeme. Asi v roce 1992 jsem v ZO převzal 
odpovědnost jako její předseda. V tu dobu jsem poprvé přišel do sídla našeho ústředí 
na Karlínském náměstí 12 a začal poznávat tehdejší funkcionáře a zaměstnance. Vše se měnilo, 
nebyl Svaz invalidů, organizace se musely starat o získávání peněz samy.

V roce 1993 jsem se poprvé rozhodl uspořádat pobytový kurz odezírání, aniž bych si uvědomil, 
co vše to obnáší. Peníze jsme dostali kupodivu z ústředí poměrně rychle, takže jsme mohli kurz 
odezírání uspořádat už v červnu v lázních Letiny na okrese Plzeň jih. Akce nesla všechny znaky 
mé nezkušenosti a je s podivem, že si nikdo o�ciálně nestěžoval. Bydleli jsme ve vile, která stála 
poněkud stranou od vlastního objektu lázní. Místnosti byly až čtyřlůžkové, ve 2. a 3. patře bez 
výtahu s velkou společnou koupelnou v suterénu. Stravování a odezírání bylo v objektu lázní, 
které tehdy používala nemocnice MUDr. Mulače jako své venkovské pracoviště pro plánované 
ortopedické operace. Počasí bylo tehdy vynikající, dny dlouhé a už tehdy se tam vytvořil základ 
kolektivu, který se schází a jezdí na pobytové kurzy odezírání dodnes. O dalších pobytových 
kurzech si můžeme napsat v dalších číslech Newsletteru.

          Napsal Miloš Lang
 

Základní organizace SNN v ČR na Praze 4 – 25 let činnosti
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Přednáška o kompenzačních pomůckách pro lidi se sluchovým 
postižením 

V říjnu se v Mostě sešli členové Základní organizace nedoslýchavých SNN v ČR na přednášce 
o kompenzačních pomůckách pro osoby se sluchovým postižením. Přednášku vedla paní 
Jaroslava Stolínová z audiologické �rmy Widex. Seznámila nás s různými druhy sluchadel, 
jejich používáním v běžném životě a také s jejich údržbou. Účastníkům byl vysvětlen i postup, 
jak sluchadlo od Widexu získat. Byly představeny i další kompenzační pomůcky, např. sušička 
sluchadel, čistící tablety, indukční smyčka, sluchadla k TV, budíky stolní i cestovní s vibrací 
a zábleskem.

Po skončení přednášky se rozvinula diskuze, kde paní Stolínová zodpověděla mnoho dotazů 
a věnovala se účastníkům i jednotlivě.

Za její poutavé podání této problematiky, vstřícnost i ochotu bychom chtěli paní Stolínové 
z Widexu moc poděkovat.
          Napsala Jana Nová

Beseda s městskou policií v Mostě

V listopadu se ve Stacionáři SNN v ČR v Mostě sešli členové Základní organizace nedoslýchavých, 
aby mezi sebou přivítali preventistku Městské policie Most paní Lucii Švábovou. 
Při besedě se paní Švábová zaměřila na bezpečnost seniorů a zdravotně postižených. Poučila nás, 
jak se chovat v dopravě a na ulici, řekla nám na co si dávat pozor při nákupech i v dopravních 
prostředcích. Nezapomněla zdůraznit, abychom neotevírali byt cizím lidem a ani nikoho cizího 



 

Newsletter
4/2015

Přednáška o kompenzačních pomůckách pro lidi se sluchovým 
postižením 

V říjnu se v Mostě sešli členové Základní organizace nedoslýchavých SNN v ČR na přednášce 
o kompenzačních pomůckách pro osoby se sluchovým postižením. Přednášku vedla paní 
Jaroslava Stolínová z audiologické �rmy Widex. Seznámila nás s různými druhy sluchadel, 
jejich používáním v běžném životě a také s jejich údržbou. Účastníkům byl vysvětlen i postup, 
jak sluchadlo od Widexu získat. Byly představeny i další kompenzační pomůcky, např. sušička 
sluchadel, čistící tablety, indukční smyčka, sluchadla k TV, budíky stolní i cestovní s vibrací 
a zábleskem.

Po skončení přednášky se rozvinula diskuze, kde paní Stolínová zodpověděla mnoho dotazů 
a věnovala se účastníkům i jednotlivě.

Za její poutavé podání této problematiky, vstřícnost i ochotu bychom chtěli paní Stolínové 
z Widexu moc poděkovat.
          Napsala Jana Nová

Beseda s městskou policí v Mostě

V listopadu se ve Stacionáři SNN v ČR v Mostě sešli členové Základní organizace nedoslýchavých, 
aby mezi sebou přivítali preventistku Městské policie Most paní Lucii Švábovou. 
Při besedě se paní Švábová zaměřila na bezpečnost seniorů a zdravotně postižených. Poučila nás, 
jak se chovat v dopravě a na ulici, řekla nám na co si dávat pozor při nákupech i v dopravních 
prostředcích. Nezapomněla zdůraznit, abychom neotevírali byt cizím lidem a ani nikoho cizího 

 

Newsletter
4/2015

do bytu nepouštěli. Také nás upozornila na podvodné prodejce, kteří se zaměřují hlavně 
na seniory a zdravotně postižené. 

Zodpověděla plno dotazů účastníků besedy a uvedla i příklady z praxe. Závěrem nás paní 
Švábová pozvala na „Karnevalové skotačení“, které pro seniory a zdravotně postižené pořádá 
Městská policie Most. S paní Lucií Švábovou jsme se rozloučili s kytičkou a velkým potleskem. 

            Napsala Jana Nová

Z Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. - Ostrava

A opět zde máme krátké informační okénko ze severovýchodu. V rámci projektu pro město 
Ostrava jsme realizovali školení pro úředníky v Moravskoslezském kraji – „Jak komunikovat 
s osobou se sluchovým postižením na úřadě“. Školení trvalo tři hodiny a realizovali jsme jej např. 
v městském obvodě Michálkovice, v Moravské Ostravě a Přívozu a za velký úspěch považujeme 
také prezentaci tohoto školení na pravidelném setkání tajemníků Moravskoslezského kraje, 
kde měla přednáška velký úspěch, a doufáme, že se nám povedlo získat užitečné kontakty. 

Jelikož máme období podávání dotačních žádostí, tak jsme se také výrazně zapojili. Standardně 
jsme podali žádost na Moravskoslezský kraj (kapitola 313 MPSV), kde jsme se letos, jako všichni 
ostatní, museli poprat s novými parametry a to především vyrovnávací platbou. Dále jsme podali 
žádosti na 5 měst v našem kraji a také jsme připravili další projekty, konkrétně vzdělávací 
přednášky pro neslyšící, Galavečer neslyšících a přednášky pro zdravotnický personál jak 
komunikovat s osobami se sluchovým postižením. A aby toho nebylo málo, připravili jsme také 
EU projekt pro výzvu 23, který by nám měl pomoci výrazně zkvalitnit chod organizace. 
Držte nám palce, ať nám vše vyjde ;). 

A od nového roku budeme s našimi klienty a zájemci o službu komunikovat také pomocí videa 
v ZJ a s titulky!  
                                                                                                                                               Napsala Aneta Hašková
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. 
– pobočka Praha - Modřany

Přednášky v rámci sociálně aktivizačních služeb

14. 1. od 17 hod – Přednáška od Brazilky Claudie Hayakawy na téma „Svět v batohu“ 

25. 1.  od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Není nad sladký spánek“ 

11. 2. od 17 hod – Přednáška Jakuba Vengláře na téma „Péče o vlasy – jak často stříhat,  
            barvit, jak upravovat vlasy doma“

22. 2. od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Oko – okno do těla a duše“ 

21. 3. od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Jak vzniká rakovina“ 

10. 3. od 17 hod – Přednáška Jakuba Vengláře na téma „Péče o vlasy – ukázka na modelce,  
           různé úpravy vlasů“ 

18. 4. od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Zdravá výživa“ 

28. 4. od 17 hod – Přednáška Jakuba Vengláře na téma „Oblečení – poradenství k módním  
           stylům“

16. 5. od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Točí se vám hlava?“ 

19. 5.  – Soutěžní kvíz pro všechny 

13. 6. od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma „Kůže“ 

Program bude doplněn o další přednášky. Sledujte teletext - 598 a 599 na ČT 1 a webové stránky 
CNN, o.p.s. Aktuální program se dozvíte i v klubu.
http://cnn.publix.cz/Socialne-aktivizacni-sluzby-2.html


