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ÚVODNÍ SLOVO

V minulém měsíci proběhla v Pražském spolku neslyšících oslava 25. výročí založení Svazu, 
na kterou se sjeli jeho dlouholetí funkcionáři z Prahy a blízkých regionů, a také se dostavili 
zástupci z úřadů, které dlouhodobě Svaz podporují. Řadu z nich jsme ocenili předáním 
dárků, skleněných výrobků od �rmy Astera Glass, které tímto velmi děkujeme 
za sponzorský dar. 

Svaz slaví 25. výročí, ale prostřednictvím svých spolků pracuje pro osoby se sluchovým 
postižením mnohem delší dobu. Můžete se zde dočíst o zajímavém vyprávění o založení 
Základní organizace v Domažlicích, které napsal jeden z dlouholetých a oceněných 
funkcionářů, pan Alois Štípek. Uvítáme vyprávění o historii spolků i od ostatních organizací 
SNN v ČR. 

V nadcházejícím období nás čekají další zahraniční aktivity. Světová federace 
nedoslýchavých (IFHOH) připravila pro členské státy workshop, kde budou účastníci 
diskutovat o tom, jak ve svých zemích optimálně prosazovat naplňování Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením – z pohledu nedoslýchavých či obecně sluchově 
postižených. Workshop se bude konat koncem října v dánské Kodani.  A protože se jedná 
o téma, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s Národní radou zdravotně postižených, 
podařilo se nám na workshop delegovat vedoucího zahraničního odboru NRZP, Mgr. 
Ondřeje Folka, který se otázce velmi aktivně věnuje. Těšíme na informace a praktické rady, 
které nám přiveze a zprostředkuje. V příštím čísle přineseme více informací.

10. – 13. 11. se Mgr. Šárka Prokopiusová a viceprezident za neslyšící Pavel Šturm, vypraví do 
Bruselu na konferenci, která se koná ke 30. výročí vzniku Evropské unie neslyšících. V rámci 
konference budeme moci také jednat s českými europoslanci  o otázkách, které nás pálí. 
I o této zajímavé cestě Vás budeme informovat v dalším čísle.

Taktéž využíváme program  Techsoup, který nabízí neziskovým organizacím software 
i hardware pouze za minimální zprostředkovatelský poplatek. Doporučujeme i našim 
pobočným spolkům tuto možnost využít. V případě, že má pobočný spolek stejné IČ jako 
má SNN v ČR, z. s., se obraťte na nás a společně žádost o produkty Techsoupu vyřídíme. 
Více informací v článku IT dary pro neziskové organizace.

Mgr. Šárka Prokopiusová
ředitelka CNN, o.p.s. a prezidentka SNN v ČR, z. s.
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Dne 23. září v Pražském spolku neslyšících proběhla oslava 25. výročí založení Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR. Oslavy se zúčastnili dlouholetí podporovatelé Svazu – Úřad vlády, 
zastoupený JUDr. Pavlem Ptáčníkem, Městská část Prahy 8 a Prahy 12, a také Krajský úřad 
Středočeského kraje prostřednictvím svých zástupců z odborů sociálních služeb.Na oslavu se 
sjeli z celé republiky dlouholetí funkcionáři a pracovníci Svazu, z nichž mnozí dostali ocenění za 
jejich práci pro lidi se sluchovým postižením. V odpoledních hodinách přišli na oslavu i neslyšící 
klienty Pražského spolku neslyšících. 

Ocenění funkcionáři SNN v ČR

   Zleva: Mgr. Šárka Prokopiusová, ocenění funkcionáři – 
     Alois Štípek, Věra Šímová a Miroslav Hanzlíček, st., Jaroslav Paur

Oceněny byly i RNDr. Eva Maršounová a Jana Nová, které nebyly na oslavě přítomny a ocenění jim 
předáme při nejbližší příležitosti.

Další fotogra�e dopoledních oslav zde: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1031979336834102.1073741835.432002123498496&type=3
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Ještě se těšíme na oslavu 25. výročí SNN v ČR v Brně. Jste srdečně vítání!

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Historie základní organizace v Domažlicích

Organizace byla založena 7. června 1964 jako součást tehdejší celookresní organizace 
Československých invalidů Domažlice v sále Sokolského domu v Domažlicích. Před samotným 
založením bylo v celookresní organizaci 5 osob vedeno jako sluchově postižení členové. Ze 
seznamu pacientů plzeňské foniatrie se nám podařilo získat asi 60 adres sluchově postižených 
osob domažlického regionu. 

Na samotnou akci pak přišlo kolem 40 osob, z nichž bylo na místě získáno za členy dalších 35 
osob. Byl zvolen výbor organizace a tak byly vytvořeny podmínky pro její činnost. Je 
samozřejmé, že nelze opomenout práci všech těch, kteří se na vzniku a další činnosti 
organizace podíleli. Byli to např. pan Jiří Šmídl z Klatov, který založení organizace sluchově 
postižených v Domažlicích inicioval, pan Bohuslav Wimmer, předseda okresního výboru Svazu 
invalidů, který činnost podporoval, dále pak Ing.Tržický, předseda sekce sluchově postižených 
při ÚV Svazu invalidů, dále pak patří dík prvnímu redaktorovi časopisu Gong panu Stanislavu 
Petlachovi i dalšímu redaktorovi panu Oldřichu Jendrulkovi, kteří nás svými články morálně 
podporovali. Rovněž patří poděkování i bratrům Dr. Stanislavu Svačinovi a panu Rudolfu 
Svačinovi za jejich odborné porady. A nakonec patří poděkování i těm zde nejmenovaným, 
kteří pomáhali a dosud pomáhají organizaci v její záslužné práci.

Začátky organizace nebyly lehké. Chyběly zkušení funkcionáři, chyběly zkušenosti z oblasti 
práce se sluchově postiženými, nebyly prostředky na činnost tohoto druhu. Nechybělo však 
odhodlání všechny překážky překonat. Výbor organizace se zpočátku scházel ve stísněných 
prostorách tehdejšího sekretariátu okresního Svazu invalidů. Členské schůze se konaly v 
kavárně Sokolského domu v Domažlicích. Jednou z prvních starostí bylo získání zesilovacího 
zařízení se sluchátky, abychom mohli pořádat odborné přednášky pro členy organizace. Od 
samého začátku, ale i předtím jsme se věnovali péči o potřeby sluchově postižených. Sluchadel 
bylo velmi málo. Sluchadla vydávala plzeňská foniatrie. Přednost měly děti, potom pracující na 
exponovaných pracovištích, na důchodce se nedostávalo. Přesto se organizace snažila, aby 
bylo sluchadel dostatek. 

Pozvánka ve znakovém jazyce

https://www.youtube.com 
watch?t=1&v=ZWZ6nd3qPlg



 

Newsletter
3/2015

Situace se začala zlepšovat na konci 60. let, kdy n.p. Tesla vyvinul a začal vyrábět krabicová 
sluchadla, o něco později je začalo vyrábět i zdravotnické zařízení n. p. Chirana. Situace se sice 
zlepšovala, přesto byl stále sluchadel nedostatek. Do toho se přidal i nedostatek baterií do 
sluchadel,které nebyly běžně v prodeji. Začalo se to řešit sháněním po různých prodejnách a 
jejich distribucí uživatelům sluchadel. Kromě toho jsme zajišťovali i různé další komponenty ke 
sluchadlům, jako šňůrky, později i ušní koncovky k závěsným sluchadlům, která vytlačila na 
začátku 80. let sluchadla krabicová. Organizaci se rovněž podařilo prosadit instalaci indukčních 
smyček při promítání �lmů ve dvoukinech domažlického okresu. Naše organizace spolupraco-
vala s dalšími organizacemi sluchově postižených např. v Tachově, Klatovech, kde jsme 
vypomáhali v poradenské činnosti, s organizací v Plzni, měli jsme družbu s táborskou organizací 
a vzájemně jsme se navštěvovali. 

Naše organizace měla od samého začátku zastoupení v krajském výboru Svazu invalidů, 
následněi Svazu sluchově postižených, rovněž v ústředních orgánech těchto svazů. Úspěšnými 
akcemi, které organizace zajišťovala, byly docházkové a nakonec i pobytové akce 
kurzůodezírání, kterých se zúčastňovali sluchově postižení nejen z naší, ale i jiných organizací 
našeho kraje. Velmi zdařilé byly pořádané poznávací vlastivědné zájezdy do památných míst 
České republiky. Každoročně byly a jsou pořádány členské schůze - aktivy uživatelů sluchadel, 
kde byly a jsou poskytovány odborné informace nejen ke sluchovému postižení a jeho kompen-
zaci, ale i mnohé další informace z oblasti zdravotní, sociální, sociálně právní. 

Velkou zásluhu na vzniku Poradenského centra v Domažlicích má bývalý předseda SNN Ing. 
Luděk Lauermann spolu s Ivanem Sedleckým z ústředí Svazu a Ing. Josefem Tvrzským, kteří 
zajistili jeho úspěšný rozjezd, jak po stránce materiální tak i odborné. Podporu v činnosti orga-
nizace i v poradenství pro osoby sluchově postižené jsme měli i v osobě prezidentky Svazu paní 
Milady Smutné.

Hlavní náplní činnosti organizace vždy byla, je a nadále zůstává poradenská činnost pro 
sluchověpostižené občany, prováděná již od dob před jejím založením v roce 1964. K 
výraznému zkvalitnění této záslužné činnosti došlo v květnu roku 1992, kdy jsme získali pro 
Poradenské centrum vhodné prostory v zahradním domku mateřské školy v Jindřichově ulici v 
Domažlicích, kde bylo možné poskytovat i další služby, nebo zajišťovat kompenzační pomůcky 
pro sluchově postižené. V poradenském centru dlouhá léta (až do svých 80 let) pracovali jako 
vedoucí pan Alois Štípek atechnik pan Jaroslav Sokol, který prováděl drobné opravy sluchadel a 
dalších kompenzačních pomůcek, prováděl montáže smyček, zvonků aj. v bytech sluchově 
postižených občanů.

 Služby poradenského centra využívali nejen členové základní organizace, ale i nečlenové 
sluchověpostižení. Nebyli a nejsou to jen lidé z našeho okresu, ale i z okresů okolních, protože 
jsme jediným poradenským centrem zaregistrovaným v Plzeňském kraji a služby jsou posky-
továny podle zákona o sociálních službách. Činnost Poradenského centra je podporována 
Městskými i Obecními úřady domažlického regionu. Základní organizace měla v letech 1995 až 
2002 přes 160 členů, nyní má již jen poloviční počet.

Napsal Alois Štípek, zakládající člen ZO
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EFSLI - valná hromada a konference v Polsku 2015

Ve dnech 11. - 13. 9. 2015 se ve Varšavě konala konference Evropského fóra tlumočníků znak-
ového jazyka (EFSLI = European Forum of Sign Language Interpreters), které předcházela valná 
hromada a volba zástupců do jejího čela. Prezidentem efsli se stal neslyšící Christian Peters.

Na valné hromadě Českou republiku zastupovala Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 
která je řádným členem efsli. Úvodem konference byl puštěn video pozdrav od neslyšícího 
europoslance Adáma Kósy, kde zdůraznil důležitost konference s názvem „ Co říct, co neříct“, 
věnované problematice tlumočení ze znakových jazyků do mluvených jazyků. 

Kósa připomněl skutečnou pozice tlumočníka 
znakového jazyka, jenž patří do komunity 
neslyšících a apeloval na Standardy kvality 
vzdělávání tlumočníků znakových jazyků. Dále 
zdůraznil Úmluvu OSN, článek č. 9 o přístupnosti 
k informacím a nastínil, jak tyto pravidla uplatňovat 
ke zlepšení kvality tlumočení ze znakových jazyků 
do mluvených. Během dvoudenní konference v 
rámci různých příspěvků, prezentací projektů, 
analýz, výzkumů a zkušeností z praxe vystoupili 
různí špičkoví slyšící i neslyšící odborníci. 

AdámKósa a jeho pozdrav na plátně

Na programu bylo 10 různých přednášek a 6 workshopů. Všechna témata workshopů byla 
zajímavá a bylo velmi těžké vybrat si jen dva workshopy. Já jsem se účastnila těchto workshopů: 
„Jak ti vyhovuje nahazování? Aneb úspěšná spolupráce při tlumočení do mluveného jazyka“ 
a „Říci vše, co bylo znakováno, nestačí“. Při prvním workshopu jsme si měli ve dvojicích sdělit, co 
nám jde dobře a co méně, ale také co očekává kolega od kolegy při spolupráci a umět s těmito 
informacemi pracovat při tlumočení v týmu. Druhý byl zaměřen mimo jiné i na překlady 
krátkých videíí, které jsme tlumočili z mezinárodního znakového systému (MZS) do svých 
mluvených jazyků. Byli jsme rozdělení do řad A, B a C, každý v řadě musel použít jiné jazykové 
prostředky. Řada A viděla video poprvé, proto byl obsah při tlumočení nejtěžší s výhodou 
využití jakékoliv synonyma. Řada B viděla video podruhé, ale náročnost byla v hledání dalších 
synonym. Využití dalších alternativ měla za úkol řada C, ty, které nebyly řadou A a B ještě 
použity bylo nejtěžší, jíž výhodou ale bylo třetí zhlédnutí videa.

Účastníci konference si odnesli mnoho zajímavých informací a cenných doporučení, metod 
a strategií, které lze uplatnit nejen pro tlumočení ze znakových jazyků do mluvených, ale i pro 
tlumočnickou profesi obecně.  Například jsme si uvědomili různé kognitivní procesy (percepce, 
paměť, produkce a koordinace) probíhající během tlumočnického procesu. Toto úsilí je 
proměnlivé v čase tlumočení a třeba se jim věnovat. Dále jsme se dozvěděli, jaké znalosti, 
dovednosti a metody týmové spolupráce jsou nutné pro úspěšné tlumočení. Zabývali jsme se 
také tématy jako: zvládání metajazykových odkazů (zkratek), jaký dopad má tlumočené jednání 
na vnímání identity neslyšícího profesionála, jak naše profese může ovlivnit naši vlastní 
psychiku a další. Zajímavou prezentací byla zkušenost tlumočníka a neslyšícího studenta 
doktorátu z Norska. Oba aktéři prezentovali společně a ukázali, jak lze spolupracovat 
s tlumočníkem a nikoliv „jen“ tlumočníka používat. Vyprávěli o vývoji jejich spolupráce 
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od počátku až po ukončení studia. Již na počátku studia nebyl v zemi žádný tlumočník s dok-
torátem, který by byl schopen tlumočit na akademické úrovni nejen v mateřském jazyce, ale 
také v anglickém. Po oslovení tlumočníka s magisterským titulem začala spolupráce, protože 
student chtěl, aby tlumočník dobře „reprezentoval“ studenta a proto byla důležitá oboustranná 
otevřenost. Mnoho terminologií musel student tlumočníkovi vysvětlit, dodat knížky k nastu-
dování, aby byl vědomostně na úrovni studenta. Tlumočník musel nastudovat vše, co student 
studoval, společně hledali strategie spolupráce. Tlumočník si sám nevěřil, byl sám na sebe 
naštvaný, protože měl pocit, že nedobře reprezentuje neslyšícího studenta. Přednáška byla 
velmi zajímavá a s dobrým koncem. Student obhájil svou doktorskou práci a úspěšně dostu-
doval. Tlumočník si vybudoval nejen znalosti, ale i dovednosti zvládat vysoké nároky.

Celkově se této konference zúčastnili tlumočníci 31 států z celého světa. Na konferenci se 
používalo mnoho jazyků. Všechny příspěvky byly proneseny v anglickém jazyce nebo mez-
inárodním znakovém systému. Dále se simultánně tlumočilo do dalších třech znakových jazy-
cích. Na pódiu stáli v jednu chvíli řečník a s ním 4 tlumočníci - úžasný koncert! Tlumočilo se i v 
řadách, naší skupince 7 tlumočníků českého znakového jazyka tlumočila z angličtiny úžasná 
studentka tlumočnictví angličtiny, ruštiny a češtiny z  ústavu translatologie FF UK, Zuzana 
Sovová, které patří velké díky za profesionální výkon. Nápomocen jí byl simultánní přepis v 
anglickém jazyce, který byl po celou dobu konference také zajištěn.

Polští organizátoři připravili pro účastníky v pátek večer komentovanou prohlídku v historickém 
centru Varšavy. Na oba večery byl připraven program - páteční koktejl party a sobotní galavečer, 
který byl obohacen pantomimou neslyšících a dalšími interaktivními hrami. V nedělním závěru 
byla prezentována video pozvánka na konferenci efsli 2016 do Řecka. Sloganem tentokrát bude 
„Je to pro mě španělská vesnice“. Konference se bude zabývat problematikou kulturního 
překladu a odlišností v daných komunitách.

Napsala Monika Boháčková - tlumočnice znakového jazyka a účastnice konference

Návštěva Judith Heumann

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. na pozvání Americké ambasády a ve spolupráci s Úřadem vlády 
navštívila ČR paní Judit Heumann, zvláštní poradkyně pro práva osob se zdravotním 
postižením ministerstva zahraničních věcí USA.  Jako vysoká státní úřednice byla poradkyní 
prezidenta USA Clintona a nyní ve stejné práci pokračuje pro prezidenta Obamu. 

Její návštěva ČR proběhla na základě oslav 25. Výročí založení Zákona o zdravotně postižených 
Američanech (ADA – American Disability Act). Tento zákon již v roce 1990 stanovil, že všechny 
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osoby mají rovná práva a rovné příležitosti. A pokud potřebují k naplnění těchto práv jakouko-
liv pomoc či podporu, musí jim je společnost poskytnout. V současnosti je v USA naprosto 
běžné zaměstnávání osob se zdravotním postižením v podmínkách, které potřebují – mají 
k dispozici asistenty, tlumočníky, speciální SW či jiné. A za zprostředkování těchto podmínek je 
zodpovědný zaměstnavatel, ať již je to stát nebo soukromá �rma. Stejné podmínky jsou i ve 
vzdělávání, kdy každý student musí dostat možnost studovat na vybrané škole a musí dostat 
potřebnou podporu. 

Ambasáda USA a Úřad vlády ČR zorganizovali ve středu 30. 9. malé setkání paní Heuman se 
zástupci osob se zdr. postižením v ČR. Za osoby se sluchovým postižením se cti pozvání 
dostalo i Mgr. Šárce Prokopiusové. Setkání bylo velice zajímavé, příjemné a vřelé. Přestože se 
setkání zúčastnily osoby s různým typem postižení (nevidomí, vozíčkáři), nebyl problém zajistit 
podmínky pro všechny. Paní Heumann se živě zajímala o situaci v ČR. Jednotlivé osoby ji 
seznámily se situací v oblasti, kterou zastupovaly. U osob se sl. postižením Mgr. Prokopiusová 
informovala o tom, že podpora v oblasti zaměstnávání není v současnosti dobrá, ba naopak 
není žádná. Rovněž jsme diskutovali o situaci v tlumočnických službách, kdy personální 
i �nanční podmínky neumožňují vždy zajištění potřebných podmínek. 

Na oplátku nám vyprávěl americký diplomat Alexander Barrosso, úředník pro politické 
záležitosti na ambasádě USA, který je nevidomý, jakým způsobem a s jakou podporou mohl 
vystudovat univerzitu a především jak absolvoval přijímací pohovor do diplomatických služeb. 
Pohovor byl zcela přizpůsoben jeho potřebám (asistent, který mu předčítal zadání část otázek 
v Braillově písmu, více času na vyplnění testu apod.) Na můj dotaz, zda mají podobné 
zkušenosti i u neslyšících či nedoslýchavých osob, odpověděli zástupci americké ambasády 
i Judit Heumann, že ano, že jak na ambasádách po celém světě, tak i přímo na Ministerstvu 
zahraničních věcí USA neslyšící lidé pracují a mají, stejně jako 
Alexander, zajištěny potřebné podmínky (tlumočník na plný 
či částečný úvazek, přepis apod.). 

Závěrem nám Judit Heumann řekla, že i v USA 
se podařilo uvedený zákon prosadit po dlouholetém 
boji (po 8.letech snažení) a, že i po prosazení zákona 
se muselo mnoho věcí teprve řešit. Ani nyní, 
po 25. letech, prý ještě vše nefunguje zcela na 100%. 
A popřála nám, abychom pokračovali v naší cestě 
v prosazování práv a potřeb osob se zdravotním 
postižením, neboť bez boje to prostě nepůjde.

Ve čtvrtek 1. 10. v Lichtenštejnském paláci se konala 
mezinárodní konference „Lidé se zdravotním 
postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA".

Napsala Mgr. Šárka Prokopiusová 

Více informací o konferenci zde:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/konference-o-pravni-ochrane-lidi-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-a-
usa-135439/



 

Newsletter
3/2015

Rekondiční pobyt SNN v ČR v Deštném v Orlických horách

Koncem srpna 2015 jsem se zúčastnila rekondičního pobytu v Deštném v Orlických horách, 
který pořádala Krajská organizace SNN v ČR v Berouně. Ubytování bylo na pěkném místě v 
chatě Deštná. Jídlo bylo vynikající !!!

Pěšky jsme navštívili Ateliér hrnčířky a zvonaře, který nám poutavě vyprávěl o výrobě zvonů. 
Jeho manželka se zabývá keramikou. Nad obcí je krásná vyhlídka přes celé údolí, poutní kostel, 
chata Kukačka, v místním muzeu je zachycena historie obce. Kačenčina zahrádka soustřeďuje 
vzácné rostliny, které jinde nejsou k vidění.

Díky tomu, že s námi byli manželé Spalovi s autobusem, mohli jsme poznat i vzdálenější 
zajímavosti této oblasti: Šerlich a Masarykovu chatu, odkud je krásný rozhled i do Polska, v 
Neratově obnovovaný kostel se zajímavě řešenou skleněnou střechou, Sedloňov: škola s 
pracemi J. Haldové, arboretum pí. Grulichové (to je něco !!!), Olešnice: dřevěný pohyblivý 
betlém, Dobruška: věž a rodný domek F.V.Heka (F.L.Věka), Opočno: zámek a přilehlý park.

S kamarádkou jsme jely na rozcestí k Šerlišskému mlýnu, to byl pochod po silnici  4 km, ale cíl 
stál za to. Po kávičce a koláči jsme se vydaly zpět lesem – uklidnění pro oči. Chvíli jsme pozoro-
valy vlek na tříkolky a jejich sjezd. V pátek v zahradě u muzea se konalo tavení skla dřevem. 
Bylo tam mnoho prodejních stánků se skleněnými výrobky: šperky, dekorační předměty, vázy, 
poháry, skleničky, číše, svícny, kameninové a porcelánové zboží, vánoční ozdoby, korálky a 
výrobky z nich. Člověk nevěděl, co má dřív obdivovat.

Počasí nám přálo. Nebylo moc velké horko, takže jsme vycházky a výlety absolvovali v pohodě. 
Děkuji KO SNN, že jsem mohla jejím prostřednictvím poznat opět další krásný kout naší země. 
Panu Spalovi za bezpečnou dopravu a paní Spalové za poutavé informace.

Napsala: členka výboru KO SNN v ČR Středočeského kraje, Blanka Schwentnerová, SNN v ČR 
Mělník
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Aktivity Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Co vše se aktuálně děje v Moravskoslezském kraji? Je toho opravdu hodně! Centrum služeb 
pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s se zúčastnilo Týdne komunikace osob se sluchovým 
postižením a zorganizovalo den otevřených dveří, přednášku s neslyšícím lékařem MUDr. 
Buzrlou, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou uspořádalo interaktivní besedu se studenty 
Lékařské fakulty – Neslyšící u lékaře, se studenty Fakulty sociálních studií interaktivní besedu – 
Neslyšící na úřadě. 

V rámci komunitního plánování sociálních služeb města Ostrava jsme se zúčastnili exkurze 
nejen neslyšících do Městské nemocnice Ostrava – tématem bylo „Jak nemocnice překonává 
barieru v komunikaci“, tuto akci jsme tlumočili do ZJ a přepisovali.
Po prázdninách pokračujeme ve spolupráci s Domem umění města Ostravy a tlumočíme do ZJ 
galerijní dílnu. Jde o komentované prohlídky vystavených expozic a druhou část tvoří možnost 
vyzkoušet tvořit a malovat. Tyto prohlídky jsou samozřejmě tlumočeny.

Pro zbytek roku plánujeme mnoho dalších aktivit, sledujte náš facebook nebo web, kde se 
dozvíte včas informace o akcích. A na závěr bychom Vás rádi pozvali na akci Ostravského 
spolku neslyšících a to na tradiční vystoupení Mimraj, které se uskuteční 4. 11. 2015 v 17 hodin 
v Domě kultury města Ostravy.

Napsala Mgr. Aneta Hašková

www.csnn.cz; www.facebook.com/csnnops
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CNN, o.p.s., pobočka Praha – Modřany v rámci sociálně aktivizačních služeb připravilo pro zájemce 
se sluchovým postižením několik přednášek:

19. 10. 2015 od 16:30 hod – Otevřená diskuze s Jaroslavem Paurem „Otázky a odpovědi na různá 
témata – vše co vás zajímá“
11. 11. 2015 od 16:30 hod – Přednáška Bc. Jany Smažíkové „Co je to dentální hygiena a jak 
správně pečovat o zuby“
9. 11. 2015 od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka „Než se narodí…“
7. 12. 2015 od 16:30 hod – Přednáška Mgr. Jitky Vrchotové „Sociálně právní minimum“
14. 12. 2015 od 17 hod – Přednáška RNDr. Josefa Brožíka „Kofein, alkohol: povolen či zakázán?“

Upozornění: Čtěte informace na teletextu – 598 a 599 na ČT 1.

PŘEDNÁŠKY

Školení v oblasti sociálního poradenství  se uskuteční dne 23. října 2015 od 9:30 do cca 16:30 
hod v sídle SNN v ČR v Praze – Karlíně (zasedací místnost ve 2. patře).
Předběžným programem školení, které povede Mgr. Martina Macurová, bude podrobný rozbor 
základního sociálního poradenství a odborného sociálního poradenství pro občany se slucho-
vým postižením. Dozvíte se, co má dle legislativy minimálně poskytovat základní sociální 
poradenství, co již spadá do poradenství odborného, jak je to s fakultativními službami a také 
kam patří kompenzační pomůcky. 

V odpoledních hodinách čeká účastníky školení v oblasti sluchadlové techniky, které povede 
audiologická �rma. 

Bude zajištěn simultánní přepis.

Školení poradců Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
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Vybavte své počítače novými softwarovými produkty a naplňujte své poslání ještě efektivněji!

Program TechSoup Česká republika nabízí již od roku 2010 neziskovým organizacíma 
veřejným knihovnám v České republice získání softwarových i hardwarových darů od 
společností Microsoft, Zoner či Cisco za administrativní poplatek odpovídající 5 – 10% tržní 
ceny produktů.

Mezi nejžádanější produkty patří nejnovější operační systém Windows, kancelářské balíky 
Microsoft O�ce a ZonerPhoto Studio 17 PRO.
Podrobnosti o tom, jak zapojit také Vaši organizaci, naleznete na stránkách www.techsoup.cz 
pod odkazem Registrace. Přehled všech nabízených produktů je k dispozici v sekci Katalogu 
produktů. 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat tým TechSoup na adrese: 
podpora@techsoup.cz nebo na telefonním čísle 774 000 895. Těšíme se na spolupráci!

Zdroj: Techsoup

IT dary pro neziskové organizace


