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Slovo prezidentky SNN v ČR

Milí čtenáři,
nyní čtete poslední letošní číslo Svazového Newsletteru. V listo-
padu na VII. Sjezdu  SNN v ČR, z. s. proběhly volby nového vedení, 
které povede Svaz v dalších čtyřech letech. Velmi si vážím toho, 
že jsem byla opět zvolená prezidentkou, cítím velkou zodpověd-
nost vůči našim členům a budu se snažit svou funkci naplňovat 
stejně jako dosud.

Do Republikového i Výkonného výboru se dostali noví lidé a já 
věřím, že společnou pomocí se nám podaří naplňovat cíle, kte-
ré jsme si na Sjezdu dali pro další roky. Všechny jednotlivé rady 
– za neslyšící, nedoslýchavé i za poradenská centra, které jsou 
ve Výkonném výboru, si sestavují vlastní program podpory pro 
uvedenou skupinu. Uvedené rady Vás budou v dalších číslech 
Newsletteru stručně informovat o své činnosti a změnách, které 
se jim, jak věřím, bude dařit postupně realizovat. V nynějším čísle 
je věnován Sjezdu celý článek, který si můžete přečíst.

Děkuji všem kolegům, kteří ve Svazu zastávají mnoho práce, která 
někdy není na první pohled vidět, za jejich nasazení a cíl posky-
tovat kvalitní služby i spolkovou činnost. Přeji Vám všem hezké 
svátky a budu se těšit na spolupráci v novém roce 2017.

A co se událo ve Svazu a jeho pobočkách i jinde v poslední době? 
Pojďte si počíst! :-)

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



Za Jaroslavem Hrubým

Jaroslav Paur

Určitě každého, kdo pracuje mezi 
sluchově postiženými osobami, 
zarmoutila zpráva, že v  říjnu le-

tošního roku zemřel Doc. Ing. Jaroslav 
Hrubý, Csc., člověk, který se nezapo-
menutelně zapsal do myslí nás všech.  
Jaroslava jsem osobně poznal v době, 
kdy vážná nemoc připravila jeho dcer-
ku o sluch. Tehdy jsem netušil, že tato 
nepříjemná a  smutná zkušenost dá 
sluchově postiženým osobnost, která 
svým umem, neutuchajícím elánem 
a  zarputilostí, začne na poli technic-
kém, vzdělávacím i  pedagogickém, 
intenzivně pomáhat všem, kdo přišli 
o zdravý sluch.

ZALOŽENÍ LABORATOŘE ELEKTRO-
NICKÝCH SMYSLOVÝCH NÁHRAD

Jeho profese špičkového elektroin-
ženýra mu umožnila zapojit se bez-
prostředně do vývoje elektronických 
pomůcek. V  roce 1984 vzniká z  jeho 
podnětu společná Laboratoř elektro-
nických smyslových náhrad Ústavu 
fyziologických regulací ČSAV, Svazu in-
validů a  jeho výrobního podniku Meta. 
V  Laboratoři se schází řada vysoce 
kvalifikovaných nadšenců s  chutí po-
drobněji a uceleněji se zabývat výzku-
mem a vývojem elektronických pomů-
cek pro sluchově postižené. Jaroslav 
Hrubý vede spolupracovníky k vědomí, 
že sebedokonalejší technické znalosti 
jsou jen poloviční zárukou úspěchu. 
Jaroslav Hrubý měl hlubokou znalost 
života lidí se sluchovým postižením 
a nezbytnou orientaci v oborech peda-
gogických a medicínských. V laborato-
ři vznikaly nejen pomůcky pro potřeby 
sluchově postižených ale i  pomůcka 
nácviku správné výslovnosti pro logo-
pedická pracoviště a rodiče neslyšících 

dětí či zařízení pro vyšetření sluchu 
u  kojenců. Vrcholem snažení pracov-
níků Laboratoře byl vývoj a  realizace 
kochleárního implantátu. Několik jich 
bylo i voperováno ohluchlým osobám.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Jaroslav Hrubý byl velmi aktivní v pu-
blikační činnosti. Vždy se řídil vlastní 
zkušeností, jak důležité jsou včasné 
informace a jejich používání pro výcho-
vu, vzdělávání, pracovní a společenské 
uplatnění osob s  poškozením sluchu. 
Jeho rozsáhlé technické příručky se-
znamovaly čtenáře s  pomůckami, jak 
s nimi zacházet a  jak je správně pou-
žívat. Publikoval i  pedagogické texty. 
Přeložil řadu článků a publikací zahra-
niční pedagogické literatury především 
se zaměřením na výchovu a vzdělávání 
těžce sluchově postižených dětí.

ROVNOPRÁVNOST ZNAKOVÉHO 
JAZYKA

Studium, hledání nových směrů a tren-
dů ve vzdělávání především neslyší-
cích, ho přivedli i ke znakovému jazyku. 
Brzy pochopil, že znakový jazyk je ne-
dílnou součástí života neslyšících. Je 
zdrojem rozvoje myšlení, jejich znalostí 
a  jejich kultury. Stal se propagátorem 
znakového jazyka a hlavně pak iniciá-
torem Zákona o znakové řeči. Zákona, 
který kodifikoval znakový jazyk jako 
rovnoprávný jazyk, na který má každý 
neslyšící ze zákona nárok. 
Při psaní těchto řádek nešlo nevzpome-
nout i  na osobní kontakty, dříve velmi 
časté, při kterých jsme spřádali plány či 
se přátelsky přeli o uchopení nějakého 
problému či se radovali ze sebemenší-
ho úspěchu. Bude nám to scházet.

Zdroj: Asnep



VII. Sjezd – zvoleno nové vedení Svazu

V   listopadu proběhl ve Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v České republice další Sjezd, již VII. v pořa-
dí. Celkem 56 delegátů Svazu se sjelo z různých koutů 

republiky do berounského hotelu Na Ostrově, kde se celá ví-
kendová událost konala. 

V programu Sjezdu byla projednána a  zhodnocena činnost 
organizace v VI. volebním období (2013 - 2016) a byly sta-
noveny hlavní úkoly a cíle organizace na VII. volební období 
(2017 - 2020). Současně proběhly volby nového vedení Sva-
zu, které ho povedou v uvedeném čtyřletém období. V prů-
běhu Sjezdu byl společně sestaven program, který si nové 
orgány Svazu dávají za cíl splnit.

Prezidentka
Mgr. Šárka Prokopiusová

Republikový výbor
Členové za nedoslýchavé
Jiřina Kocmanová – viceprezidentka
Vratislav Vaverka
Mgr. Libuše Kubertová
Miroslav Pačesný
Karel Chvojan

Členové za neslyšící
Pavel Šturm – viceprezident
Denisa Lincová
Mgr. Petr Vysuček
Lukáš Šic
Stanislav Vjačka

Členové za speciální organizace poskytující 
zdravotní a sociální služby
Mgr. Jana Felgerová
Marie Fišerová
František Pavlíček
Jaroslav Paur

Výkonný výbor
Mgr. Šárka Prokopiusová – prezidentka
Pavel Šturm – viceprezident
Jiřina Kocmanová  - viceprezidentka
Mgr. Jana Felgerová
Mgr. Libuše Kubertová
Denisa Lincová
Jaroslav Paur

Předseda Republikové kontrolní komise
Marie Lašanová

Republiková kontrolní komise
Ing. Josef Douša
RNDr. Miloš Lang
Marie Lašanová
Karel Struha
Eva Maršálková

Složení Republikových orgánů



Všechny uvedené orgány Svazu mají své povinnosti v rámci naplňování čtyřletého progra-
mu. Výkonný výbor se schází 1x za 6 týdnů, Republikový výbor 2x do roka a Republiková 
kontrolní komise se schází podle potřeby.

Nový program Svazu: 

►   Zpracovat návrhy, které vzešly z jednání VII. Sjezdu SNN v ČR, z.s. Připravit diskutované změny 
Stanov SNN v ČR, z.s. pro jednání Republikového výboru s cílem zajistit větší propojenost poboč-
ných spolků na hlavní spolek.

►   Zpracovat připomínky a náměty (např. titulkování pořadů, vzdělávání a zaměstnávání neslyší-
cích, binaurální poslech, snížení okolních zvuků v TV vysílání, propagace Svazových aktivit přes in-
ternet) vznesené na VII. Sjezdu SNN v ČR, z.s. a následně informovat delegáty Sjezdu a organizační 
složky SNN v ČR, z.s.

►   Zpracovat „Organizační řád SNN v ČR, z.s.“ upřesňující kompetence volených orgánů SNN v ČR, 
z.s. a jednotlivých funkcionářů.

►   Zpracovat informativní projekt „ Jak žít ze sluchovou ztrátou“. Problémy se sluchem má dnes 
více jak 10 % populace, přičemž veřejnost není o důsledcích ztráty sluchu dobře informována. Cílem 
tohoto projektu musí být systematické seznamování veřejnosti s celým spektrem problémů, které 
přináší sluchová ztráta v partnerství, rodičovství, zaměstnání, v kulturním a společenském životě.

Jana Felgerová, foto: Radka Klinderová

Ředitelem sekretariátu SNN v ČR
nadále zůstává Jaroslav Paur. 

Fotogalerii ze Sjezdu si můžete prohlédnout na našich WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
Jsme také na Facebooku, najdete zde kromě sjezdové fotogalerie

i další zajímavé informace o naší činnosti
– SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, Z.S.

http://snncr.cz/VII-Sjezd-Svazu-neslysicich-a-nedoslychavych-osob-v-CR-z-s
https://www.facebook.com/Svaz-nesly%25C5%25A1%25C3%25ADc%25C3%25ADch-a-nedosl%25C3%25BDchav%25C3%25BDch-osob-v-%25C4%258CR-zs-432002123498496/%3Fref%3Dall_category_pyml_rhc


Mikulášská nadílka pro neslyšící děti
a CODA od Spolku neslyšících Plzeň
Další ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a  CODA měl opět 

úspěch. Přihlásilo se na něj 67 dětí, které přišly v  doprovodu  62 dospělých.

Jako každoročně jsou nejdříve odměněny děti 
nejmenší. Dárky dětem předával Mikuláš, čert 
a anděl. Děti, které byly hodné, se čerta bát ne-
musely, a  naopak ty, které v  uplynulém roce 
zlobily, byly čertem pokárány, a  že se takové 
děti objevily. Také Mikuláš letos obdržel 2 dár-
ky - od jednoho z nejmladších dětiček - dudlík 
a od staršího chlapečka svoji podobiznu.

Dětičky, včetně dětí ze ZŠ a  MŠ pro sluchově 
postižené, které byly nemocné, své balíčky ob-
držely následující dny, popř. jej vyzvedli rodinní 
příslušníci. Jsme rádi, že se nadílka líbila a ob-
jevily se nové dětičky a rodiče, kteří využívají na-
šich služeb. Látkové tašky pak vytvořily neslyší-
cí ženy v rámci projektu Neleníme.

Již nyní se těšíme na další ročník, který se usku-
teční pod hlavičkou 100. výročí organizace a to 
opět v Alfě na Americké ulici.

Kristýna Voříšková



Mikuláš v Základní organizaci neslyší-
cích v Mladé Boleslavi

Základní organizace neslyšících v  Mladé Boleslavi za finanční podpory Statutárního měs-
ta Mladá Boleslav uspořádala začátkem prosince pro děti Mikulášskou besídku. Nejpr-

ve si děti vyrobily z  papíru Mikuláše a  papírový věnec. Poté přišel Mikuláš s  andělem a  čer-
tem rozdat dětem nadílku. Než však dal dárečky, přečetl dětem jejich hříchy. Všechny děti 
byly z nadílky nadšené a slíbily, že se napřesrok polepší. Celkem přišlo 21 dětí a 32 dospělých. 

František Pavlíček



Návštěva Muzea Jindřicha Jindřicha
a Galerie bratří Špilarů v Domažlicích

V prosinci se konala poslední letošní společná akce členů Základní organizace Domažlice, 
p.s., která je také součástí Svazu. V Domažlicích jsme navštívili zrekonstruované Muzeum 

Jindřicha Jindřicha a Galerii bratří Špilarů, kde nás provázel se zajímavým a poutavým výkla-
dem ředitel galerie pan Václav Sika.

Nejdříve nám vyprávěl životní osudy malířů 
bratří Špilarů – Karla, Jaroslava a Rudolfa.
Pak jsme si prohlédli jejich obrazy, některé 
i  s  komentářem pana ředitele. Obrazy jsou 
hlavně ze života chodského lidu, ale i z Fran-
cie, kde Karel několik let žil. Dozvěděli jsme 
se, že oválný vstupní prostor Obecního domu 
v  Praze zdobí polokruhový obraz ze skleně-
né barevné mozaiky Apotheosa Prahy podle 
předlohy Karla Špilara.  K  celkovému vzduš-
nému a zároveň slavnostnímu dojmu prosto-
ru Smetanovy síně v Obecním domě přispívají 
malby stropních výplní a  nástěnné obrazy 
Karla Špilara. Zejména monumentální nástěn-
né obrazy Hudba, Poesie, Tanec a Drama patří 
mezi autorovy nejlepší práce vůbec.

Pak jsme navštívili ve druhém patře Muzeum 
Jindřicha Jindřicha, které je věnováno hu-
debnímu skladateli a  milovníkovi chodského 
národopisu Jindřichu Jindřichovi, který se na-
rodil 5. března 1876 v Klenčí pod Čerchovem, 
žil v  Domažlicích, kde zemřel 23. října 1967. 
Byl skladatelem, klavíristou, sbormistrem, et-

nografem a sběratelem lidových písní.
V  expozici jsou k  vidění místnosti Mistrova 
bytu, ukázky chodské keramiky, nábytku, krojů, 
hudebních nástrojů a především ojedinělá ob-
sáhlá sbírka lidových podmaleb na skle, které 
bývaly součástí vybavení chodských stavení. 
Díky Jindřichu Jindřichovi máme jednu z nej-
větších sbírek v Evropě, asi 1500 obrázků na 
skle.
Plni krásných dojmů jsme pak poseděli v blíz-
ké restauraci „U Kašny“.

Libuše Kubertová



Dětský tábor
ve Starém Městě pod Landštejnem

a je mi ctí vás informovat o letním táboře pro 
děti, který se bude konat příští rok poprvé pod 
Svazem neslyšících a  nedoslýchavých osob 
v ČR.

Jmenuji se Pavlína Spilková 

Tábory pro děti se sluchovým postižením a jejich sourozence dříve organizoval po mnoho let 
pan Jindřich Zemánek pod hlavičkou Evropského centra pantomimy neslyšících. Pan Zemá-
nek se rozhodl ze zdravotních důvodů odstoupit a předat štafetu mě. Tímto rozhodnutím se 
nestane, že bychom přišli o jeden z táborů pro děti se sluchovým postižením.

Jsem ráda, že mohu tábor v příštím roce vést. Dostalo 
se mi velké podpory ze Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých osob v ČR i od pana Zemánka, a také od foni-
atričky MUDr. Dlouhé. 

Tábor bude desetidenní (19. - 29. července) ve Starém 
Městě pod Landštejnem (v krásné přírodě v chráněné 
rezervaci Česká Kanada). Cena 3 200 Kč. V ceně je za-
hrnuto vše. Budeme spát v chatičkách.
Na tábor může jet až 40 – 45 dětí. Věková kategorie: 
6 – 15 let. Přihlášky zasílejte e-mailem na: spilkova@
snncr.cz. Přihlášeným bude zaslána oficiální přihláška 
a budou průběžně podávány další informace.

Zatím máme 25 přihlášených dětí se sluchovým po-
stižením včetně jejich sourozenců. V týmu vedoucích 
budou neslyšící, nedoslýchaví, a také slyšící – tzn. tlu-
močníci. Tým doplní i  logopedka a zdravotnice, které 
ovládají český znakový jazyk. 

Pavlína Spilková

mailto:spilkova%40snncr.cz?subject=
mailto:spilkova%40snncr.cz?subject=


Co se chystá v Centru pro neslyšící a nedo-
slýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
Západní Austrálie

Sociálně právní minimum



Cévní mozková příhoda (CMP)



Neslyšící tlumočník v Evropě
V posledním říjnovém dni se v dánské Kodani sjelo na konferenci skoro 70 lidí z celé Evropy, 
kteří se zajímají o téma neslyšících tlumočníků. Neslyšící tlumočník je u nás ještě velmi málo 
známým fenoménem. Jak to vypadá v jiných evropských zemích? To zjišťoval průzkum projektu 
„Neslyšící tlumočníci v Evropě“, vedený Dánským svazem neslyšících. 

Před seminářem byl do evropských států 
rozeslán dotazník. Z  České republiky jej 
vyplnil Svaz neslyšících a  nedoslýcha-
vých osob v ČR (SNN ČR), Česká komora 
tlumočníků znakového jazyka (Komora) 
a dvě neslyšící osoby - Radka Nováková 
s Markétou Spilkovou. Konference se zú-
častnili Markéta Spilková, Šárka Prokopi-
usová za SNN v ČR, Michal Brhel a Vero-
nika Mikulová za ČKTN.

Tři kategorie neslyšících
tlumočníků v ČR

Na základě dotazníkových odpovědí Dánové vypracovali pro Českou republiku závěry, které jsme po 
návratu s prezidentkou SNN v ČR, Mgr. Šárkou Prokopiusovou ještě ověřovali a trochu poupravili. 

V České republice je nutno neslyšící tlumočníky rozdělit do tří kategorií:
►   umělecké tlumočení (divadlo, zpěv) – v České republice se tomuto tlumočení věnuje na nejvyš-
ší úrovni 7 až 8 tlumočníků (jsou to lidé, kteří většinou nemají nic společného s překlady či jiným 
typem tlumočení)
►   komunitní tlumočení (včetně Mezinárodního znakového systému, podpora slyšících tlumoční-
ků u tlumočení pro děti či seniory, tlumočení ve školách, při psychologických vyšetření apod.) – jde 
zhruba o 5 až 6 tlumočníků
►   překlady textů v českého jazyka do českého znakového jazyka – provádějí je většinou stejní 
tlumočníci, kteří jsou evidováni ve 2. kategorii (5-6 lidí) + další, kteří se věnují jen překladům – do-
hromady by mohlo jít o přibližně 15 osob v celé ČR

Samostatné vzdělání pro neslyšící tlumočníky neexistuje. Neslyšící se mohou účastnit seminářů 
a workshopů společně se slyšícími v Komoře. Jiné organizace (např. Pevnost) nic takového nepo-
skytuje.



Vzdělávání pro neslyšící tlumočníky

Registr neslyšících tlumočníků

V Komoře párkrát proběhl zdokonalovací kurz v mezinárodním znakovém systému (MZS) pro ne-
slyšící. Podmínkou účasti byly základní znalosti MZS. Certifikát o absolvování kurzu získalo celkem 
osm neslyšících, ale v současné době z této skupiny jako tlumočníci do MZS pracují pouze jeden 
či dva absolventi. Ostatní neslyšící, kteří fungují jako tlumočníci jak pro překlady, tak pro MZS, jsou 
samouci – praxi získávají průběžně. Vycházejí z vlastních zkušeností, získaných účastí na různých 
mezinárodních společenských a sportovních akcích, nebo při práci s dětmi, se seniory, kdy jejich 
hlavní devizou je schopnost přizpůsobení se jejich úrovni, zhodnotit situaci a vhodně upravit způ-
sob projevu ve znakovém jazyce podle jejich potřeb.

Neslyšící tlumočníci, kteří jsou zmiňováni v uvedených číslech, bývají téměř vždy za svoji práci fi-
nančně ohodnoceni. Způsob vyplácení je stejný jako u slyšících tlumočníků. Překlady jsou většinou 
financovány ze samostatných projektů. Před rokem vznikla nová agentura Deaf Friendly, která není 
závislá na projektech a funguje na obchodní (podnikatelské) bázi jako jiné překladatelské a tlumoč-
nické agentury. 

Neslyšící tlumočníci nejsou zaregistrováni v  žádném oficiálním registru. Nejsou evidováni ani 
v Centru zprostředkování tlumočení pro neslyšící, z toho důvodu, že pro jeho potřeby dle zákona 
o sociálních službách nesplňují potřebné požadavky. Mohou se stát členy Komory stejně jako sly-
šící tlumočníci a v rámci členství mohou získat stejný přístup k informacím týkajících se tlumočení. 
Neslyšící tlumočníci bývají objednáváni na základě zkušeností a doporučení jednotlivými slyšícími 
tlumočníky. 

Přínosem konference bylo především osobní setkání a sdílení zkušeností v  jednotlivých státech. 
Dánští organizátoři připravují další akce a výstupy ze svého průzkumu. Těšíme se, že se z těchto 
výstupů budeme moci poučit a inspirovat k dalšímu rozvoji profese neslyšící tlumočník v ČR.

Markéta Spilková



Evropské fórum tlumočníků
znakového jazyka v Athénách
Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka pořádá tradičně 2. víkend v září konferenci pro tlu-
močníky znakového jazyka. Konference je vždy v sobotu celý den a v neděli dopoledne. V sobotu 
je tradičně společenský večer, který slouží především k navázání kontaktu tlumočníků z různých 
zemí mezi sebou a výměně neformální informací a zkušeností. Konferenci vždy hostí vybraná země 
(v ČR byla konference efsli v roce 2006) a každý rok je jiné téma. 

Letošní konference
v řeckých Athénách 

Její téma bylo “Versatility in the sign langu-
age interpreting profession”. Jednotlivé pří-
spěvky tedy poukazovaly na to, jaké všemožné 
(a  všestranné) kompetence musejí tlumočníci 
znakových jazyků mít, protože se dostávají do 
velice různorodých situací.

V příštím roce, tedy 9. a 10. září 2017 bude vý-
roční 25. konferenci efsli hostit Francie ve měs-
tě Toulouse a tématem bude tlumočení u lékaře 
– tedy velice atraktivní téma především pro ko-
munitní tlumočníky.

V pátek před konferencí se koná tzv. AGM (An-
nual General Meeting), valná hromada řádných 
členů efsli. AGM je otevřené jednání, kterého se 
mohou účastnit individuální členové efsli i  tlu-
močníci, kteří zatím členy nejsou, hlasovat však 
mohou jen členové řádní, což jsou členské or-
ganizace. Za Českou republiku je členem efsli 
Komora tlumočníků ZJ, jejíž zástupce se také 
zúčastnil. Já jsem se mohla akce zúčastnit 
s  podporou Svazu neslyšících a   nedoslýcha-
vých osob v  ČR, který mě na konferenci dele-
goval. 

Nejdůležitějším bodem AGM byla 
volba nové Rady efsli,

neboť volební období té minulé již končí. V taj-
ném hlasování byli zvoleni 3 členové z rady sou-
časné: Christopher Stone z Velké Británie, Mar-
cello Cardarelli z Itálie a Ivana Bucko ze Srbska, 
která se stane prezidentkou efsli a nahradí tak 
současného prezidenta Christiana Peterse. 
Dalším, čtvrtým členem, Rady se stane neslyší-
cí Rumun Gelu Dumitru Bogdan.

Podstatné bylo i představení sekce efsliDI (efsli 
Deaf interpreters committee) a  její činnosti za 
poslední 3 roky. Efsli se tradičně snaží o podpo-
ru neslyšících tlumočníků a o rozvoj této profese 
a díky iniciativně efsliDI se daří oslovovat další 
země a další neslyšící, kteří by mohli profesi tlu-
močníka vykonávat. Ve svých aktivitách budou 
pokračovat a  žádají od členských organizací 
větší podporu neslyšících tlumočníků v daných 
státech.

Kateřina Pešková

Další informace ZDE

http://snncr.cz/Evropske-forum-tlumocniku-znakoveho-jazyka-v-Athenach.html


Sociální Fórum pro všechny

Znakové jazyky a profesionální tlumoč-
níci znakového jazyka - přijatá rezoluce!

Začátkem října proběhlo v Ženevě Sociální Fórum Rady pro lidská práva. Letošní téma bylo: „Pod-
pora a plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním 
postižením v souvislosti s desátým výročím přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním posti-
žením.“

Koncem září jsme se zúčastnili konference na téma Mnohojazyčnost a rovná práva v Evropské unii, 
která se konala v sále Evropského parlamentu v Bruselu (více o konferenci jsme psali v minulém 
čísle). 
Konference však byla prvním krokem. Tím druhým bylo předložit Evropskému parlamentu (EP) ná-
vrh rezoluce o profesionálních tlumočnících znakového jazyka. Návrh rezoluce, který byl výstupem 
z konference, byl předložen poslancům EP dne 22. 11. Je nutné podotknout, že je velice těžké ja-
kýkoliv návrh v EP předložit, neboť návrhů je velmi mnoho a každé podání stojí velmi mnoho práce. 
V tomto případě tuto práci odvedl tým Helgy Stevens rovněž na výbornou a rezoluce byla přijata 
s obrovskou podporou. Jen několik málo europoslanců bylo proti, nebo se zdrželo hlasování.

Fórum zahájil významný panel, jemuž zaseda-
li velvyslanec Jorge Lomónaco, stálý zástupce 
Mexika a pan Carl Allan Reaich, zástupce stá-
lého představitele a  chargé d’affaires Nového 
Zélandu a zároveň i spolupředsedající zpravo-
dajce sociálního fóra a  pan Choi Kyong-Lim, 
předseda Rady lidských práv, pan Zeid Ra’ad Al 

Hussein, vysoký komisař OSN pro lidská práva 
a předseda IDA (Disabilty Aliance – Mezinárod-
ní sdružení zdravotně postižených, jeho členy 
jsou národní rady zdravotně postižených, v pří-
padě ČR je členem NRZP) pan Colin Allen, který 
je neslyšící a je prezidentem Světové federace 
neslyšících (WFD).

A co znamená rezoluce pro nás?
Pro nás je to teprve začátek. S podporou rezo-
luce můžeme více argumentovat při vyjednává-
ní se státem o tom, aby byly zajištěny potřeby 
osob se sluchovým postižením. Rezoluce např. 
zmiňuje, že stát musí zajistit, aby byly dostup-
né informace i  v  jiných komunikačních systé-
mech než v  mluveném jazyce (znakový jazyk, 
přepis apod.), aby bylo zajištěno vzdělávání 
tlumočníků, aby byl zajištěn dostatečný počet 
tlumočníků a  aby za svou práci byli zaplaceni 
odpovídajícím způsobem (stejně jako tlumoč-
níci mluvených jazyků). Dále zmiňuje, že rodi-
če neslyšících dětí musí mít možnost se naučit 
znakový jazyk. Že děti musí mít zajištěno vzdě-
lávání ve znakovém jazyce. A další a další věci.

Více informací ZDE

Pokud si chcete rezoluci přečíst celou, můžete 
se podívat ZDE

http://snncr.cz/Socialni-Forum-pro-vsechny.html
http://snncr.cz/file/jWiW/EP-Znakove-jazyky-a-profesionalni-tlumocnici-2016.pdf


Kmenové buňky jako naděje
pro neslyšící?
Japonští vědci chtějí časem léčit vrozený druh postižení chirurgickým zásahem ve vnitřním uchu. 
Vědci věří, že stojí na pokraji objevu, který by jim umožnil vyléčit vrozenou ztrátu sluchu pomocí 
kmenových buněk. Japonským badatelům se totiž podařilo vypěstovat takzvané vnitřní vláskové 
buňky, jenž by lidem postiženým dědičnou hluchotou mohly nahradit ty vrozené poškozené.

Poškození vláskových buněk
Vláskové buňky slouží k přeměně zvukových vln 
na nervové impulsy a jsou v tzv. Cortiho orgánu, 
jenž je součástí hlemýždě vnitřního ucha.  Když 
dojde ke genetické mutaci těchto buněk, mohou 
se děti narodit s těžkým sluchovým postižením. 
To lze zatím řešit jen pomocí implantátu, který 
se vkládá do vnitřního ucha a nahrazuje funkci 
hlemýždě.

Vypěstování kmenových buněk
Nyní se podle listu The Daily Mail výzkumní-
kům podařilo vypěstovat kmenové buňky pro-
sté mutací.  Očekávají proto, že v  budoucnu 
dokážou chirurgicky vložit tyto buňky do ucha 
pacienta, kde se vyvinou a budou fungovat jako 

normální, zdravé vláskové buňky. „Jsem z  vý-
sledků naší práce nadšený. Doufáme, že pove-
dou k vyléčení tohoto druhu dědičné hluchoty,“ 
prohlásil profesor Kazusaku Kamija z Juntendo 
univerzity v Tokiu.

Více informací ZDE

Zdroj: Právo

Zdroj: Profimedia.cz

https://www.novinky.cz/veda-skoly/421267-nadeji-pro-neslysici-se-staly-kmenove-bunky.html


Příručka pro osoby se zdravotním
postižením v roce 2016

Pro bono aliance a její právní služby

MPSV vydalo v listopadu 2016 příručku, kde se dozvíte informace o pravidlech i pomoci na trhu 
práce a ze sociálního systému.

Představujeme unikátní projekt organizace Pro bono aliance, z.s., kde je možnost zapojení se 
mezi četné neziskové organizace, které jej v současné době využívají pro své potřebné klienty 
i řešení interních záležitostí.

V rámci projektu „Pro bono centrum“ se poskytují Pro bono právní služby neziskovým organiza-
cím a jejich klientům, při splnění stanovených podmínek – zapojení veřejně prospěšné nezisko-
vé organizace, nemajetnost klienta. Pro řešení svých právních záležitostí mohou služby využít 
přímo i neziskové organizace (např. úprava zakladatelských dokumentů apod.)                                   
Od roku 2008 Pro bono aliance, z. s. úspěšně zprostředkovala téměř tři stovky případů. Spolu-
pracuje s ní přes 130 neziskových organizací a 70 advokátních kanceláří z celé České republiky. 
Poskytují právní poradenství ze všech právních oblastí, zastupují u soudů, pomáhají řešit Vaše 
právní problémy.

Více informací naleznete na jejich webových stránkách:
WWW.PROBONOCENTRUM.CZ, WWW.PROBONOALIANCE.CZ

Zdroj: MSPSV

http://www.probonocentrum.cz/
http://www.probonoaliance.cz/cz/
http://snncr.cz/file/6z7z/Prirucka-pro-OZP-v-roce-2016-MPSV.pdf


Nabídka z Asociace neúplných rodin 

Jsme nezisková organizace fungující od roku 2011, která v roce 2016 spustila projekt VašeVý-
živné.cz nabízející samoživitelům bezplatnou právní a psychologickou pomoc při řešení jejich 
problému s neplacením alimentů, resp. zanedbání povinné výživy, což je v ČR, jak asi sami dobře 
víte, 2. nejčastější trestný čin s celkovým dluhem přesahujícím 13 miliard Kč.

Samoživitel má tak prostřednictvím naše-
ho projektu VašeVýživné.cz veškerou právní 
pomoc včetně případného exekučního řízení 
zcela zdarma, a to i v případě, že by vymáhání 
bylo neúspěšné. Do vymáhání dlužného vý-
živného tak samoživitelé jdou bez jakéhokoliv 
finančního rizika, které by ze normální situa-
ce dosahovalo cca 15-20 tisíc Kč (minimální 
náklady advokátní kanceláře a exekutorského 
úřadu). Právě díky tomu se na nás od začát-
ku roku obrátilo již přes 7 000 samoživitelů 
s dluhem dosahujícím 600 000 000 Kč.

Ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu 
a  rovné příležitosti zřízenou v  rámci sociální 
agendy Poslanecké sněmovny jsme začátkem 
listopadu představili metodické materiály (ne-
jen) pro zaměstnance státní správy a orgány 
veřejné moci týkající se problematiky výživné-
ho a jednotlivých cest, jak vzniklý problém ře-
šit. Odkaz na tyto dokumenty naleznete níže.

Ze strany Ministerstva práce 
a sociálních věcí máme také 

příslib, že tyto materiály budou 
distribuovány v rámci přísluš-
ných úřadu spadajících pod 

MPSV.

Byli bychom Vám tedy nesmírně vděční, kdyby 
zmíněné materiály začali používat také Vaši 
zaměstnanci, tedy ti, co řeší problematiku ne-
placení výživného (zanedbání povinné výživy) 
v rámci své běžné pracovní agendy a následně 
je též předávali přímo konkrétním samoživite-
lům, kteří se na Vás s žádostí o pomoc obrátili, 
čímž byste, jak už bylo řečeno, do značné míry 
odlehčili i své pracovní vytíženosti, resp. pra-
covní vytíženosti celého vašeho oddělení.

Kdyby byla potřeba pro Vaše potřeby mate-
riály namnožit k následné distribuci, máme 

ve svém rozpočtu částku i na toto.

Ing. Filip Sýkora

Zmíněné metodické materiály naleznete níže:
Krátké představení programu asistovaného vymáhání (formát A5)
Metodické materiály s mapou životních situací (formát A4)
Metodický list se základními právními pojmy (formát A3)

Ty nedůležitější mediální výstupy týkající se zmíněných metodických materiálů 
potom naleznete ZDE.

WWW.VASEVYZIVNE.CZ a WWW.ASOCIACENEUPLNYCHRODIN.CZ

https://www.vasevyzivne.cz/
https://www.vasevyzivne.cz/
https://www.vasevyzivne.cz/
https://www.vasevyzivne.cz/files/Metodicky-letak.pdf
https://www.vasevyzivne.cz/files/Metodicke-materialy.pdf
https://www.vasevyzivne.cz/files/Metodicky-list.pdf
https://www.vasevyzivne.cz/media/%3Futm_source%3Dpolicie%26utm_medium%3Dpolicie%26utm_campaign%3Dmetodicke-materialy
https://www.vasevyzivne.cz/
https://www.asociaceneuplnychrodin.cz/
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