
 
ZPRAVODAJ 

 
 

PRVNÍ ROČNÍK 

TÝDNE KOMUNIKACE OSOB  

SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

V MÉDIÍCH 
 

22.-30. září 2012 
ORBI PONTES 

 
POD ZÁŠTITOU 

 Předsedkyn ě senátního Výboru pro zdravotnictví  
a sociální politiku paní Daniely Filipiové  

 
 hlavního m ěsta Prahy 

 
 

 
  



 
2 z 34 

 
 
 
OBSAH 
 
Cíl projektu        3 
Rozhlas         4 
TV          8 
Weby a tiskoviny       10 
Mediální partneři       31 
Poděkování       34 
 

  



 
3 z 34 

Cílem projektu je 
 

 u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o simultálnním přepise a o 
českém znakovém jazyce, o existenci menšiny, její kultury, představení 
způsobu komunikace s neslyšícími a sluchově postiženými 
v každodenním životě, 

 
 u neslyšících a sluchově postižených osob rozšíření povědomí o jejich 
právech a zvýšení hrdosti na vlastní jazyk a kulturu, zvýšit důveru v 
komunikaci se slyšícími a otevření se možnostem, které jsou slyšící 
společností nabízeny, 

 
 u organizací pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými nastavení 
bližší spolupráce a vzájemné podpory. 
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ROZHLAS 

Pátek 21.9.2012 

RÁDIO ČESKO 

Pořad: SVĚT PO OSMÉ 
Téma: Týden komunikace osob se sluchovým postižením a svět osob se sluchovým postižením 
Host: Renata Škopková 
 
Pozn.: Propagace akcí z programu 21. a 22.9. (Liberec, Praha ASNEP), výzva na program k 
prohlédnutí programu na webových stránkách 
 

Poslechněte si: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2725628; cca 51:10´ 

 

 

Úterý 25.9. 2012 

ČESKÝ ROZHLAS LEONARDO 

 
 
 
 
 
Pořad: MONITOR 
Moderátor: Lucie Christovová 
Téma: Týden komunikace osob se sluchovým postižením a svět osob se sluchovým postižením 
Host: Renata Škopková 
 

Pozn. propagace akcí úterý (Praha, Brno) – středa (Praha, Ostrava, Olomouc) – čtvrtek (Praha) 

Poslechněte si: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2728015, cca 5:10´ 

 

Středa 26.9. 

RÁDIO ČESKO 

Pořad: JAK JINAK  
Moderátor: Magdalena Trusinová 
Téma: Týden komunikace osob se sluchovým postižením 
Hosté: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (FF UK Čeština v komunikaci neslyšících), Jaroslav Winter 
(Helpnet.cz, Simultánní přepis mluvené řeči), Renata Škopková 

Poslechněte si: http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/konecne-jsme-rovnopravni-
chvali-lide-se-sluchovym-postizenim-prepisovatele-u-soudu--1115451 
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Kone čně jsme rovnoprávní, chválí lidé se 
sluchovým postižením p řepisovatele u soud ů  

 
Soudní síň. Ilustrační fotoFoto: Tomáš Adamec 
 
Přehrát audioP řehrajte si celý p říspěvek 
 
Tento týden je Týdnem komunikace osob se sluchovým postižením. Má p řispět k odstra ňování 
bariér a po řádá jej nezisková organizace Orbi Pontes. Inspiraci  našli organizáto ři na Novém 
Zélandu, kde se b ěhem obdobné akce snaží zpropagovat komunikaci handi capovaných lidí, 
doplnila pro magazín Jak jinak Renata Škopková z Or bi Pontes.  

Na Novém Zélandu dokonce patří znakový jazyk mezi oficiální jazyky. V České republice existuje zákon 
o znakové řeči od roku 1998.   

„V zákoně je jasně stanoveno, že neslyšící osoby mají právo na komunikaci v českém znakovém 
jazyce. V novele jsou ještě další komunikační systémy: simultánní přepis nebo prstová abeceda. Určitě 
by to mělo být minimálně u soudu, což se děje,“ upozornila Andrea Hudáková z Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší obor čeština v komunikaci neslyšících.   

Její slova potvrzuje Jaroslav Winter z České unie neslyšících. Tato organizace zavedla před několik 
lety novou službu. Nabízí u soudů simultánní přepis mluvené řeči.   

„Přepisovatel nebo přepisovatelka píše to, co se mluví, a člověk se sluchovým postižením to sleduje 
buď na monitoru notebooku. Jestliže je to pro jednoho, pro dva lidi, tak sedí vedle přepisovatele, anebo 
jestliže se to použije na akci pro více sluchově postižených účastníků na nějakém kursu, přednášce 
nebo konferenci, tak se to promítá na plátno,“ řekl Winter.   

Zatím se povedlo uskutečnit 34 přepisů soudního jednání a postižení si to chválí. „Konečně se cítili jako 
rovnoprávní lidé, rozuměli všemu, o čem byla řeč, mohli na to reagovat, odpovědět,“ dodal Winter.   

Problémy mají osoby se sluchovým postižením především v komunikaci.   

„Když přijdete o sluch, tak najednou nemáte, jak se domlouvat ani třeba s rodinnými příslušníky,  
s nikým. Setkáváte se s problémy v každodenním životě. Přijdete třeba na nádraží a tlampač tam hlásí 
zpoždění a vy o tom nevíte. Nebo hlasový vrátný: někam zazvoníte a on vám odpoví, ale vy ho 
neslyšíte. Takové problémy jsou na denním pořádku,“ upřesnil Winter.   
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Znakových jazyk ů je hned n ěkolik    

 
Znakový jazyk. Ilustrační fotoFoto:  APPN 

Osoby se sluchovým postižením jsou všichni lidé, kteří mají problémy se sluchem. „Neslyšící 
rozlišujeme na ty, kteří přišli o sluch buď už při narození anebo v útlém dětském věku, a ti většinou mají 
jako mateřský jazyk český znakový jazyk, nebo obecně znakový jazyk, pokud nejsou v Česku, a na lidi, 
kteří přijdou o sluch později, kdy se naučili česky a třeba až v dospělosti nebo ve stáří přišli o sluch. 
Těm říkáme ohluchlí. Pak jsou lidé nedoslýchaví s různou mírou nedoslýchavosti. Dohromady u nás až 
tak půl miliónu lidí má problémy se sluchem. Po šedesátce pětašedesátce je to procento hodně 
vysoké,“ vysvětlil Winter.    

Podle Andrey Hudákové je znakových jazykových několik: „Znakové jazyky se vymezují regionálně, 
máme český znakový jazyk, slovenský znakový jazyk, britský znakový jazyk, americký znakový jazyk, 
australský znakový jazyk. V každé té zemi je tedy jiný znakový jazyk, přestože ty mluvené jazyky 
mohou být stejné.“   

Pro lidi, kteří mají problémy se sluchem, je několik možností, jak se dorozumět v zahraničí: buď se 
naučí znakový jazyk té které země nebo anglický znakový jazyk, případně mezinárodní znakový 
systém: „To není přirozený jazyk se svou historií, přirozenými rodilými mluvčími a dalšími atributy 
přirozeného jazyka,“ upozornila Hudáková.   

Podle zákonů studenti mají nárok na tlumočení a přepis, „Ale od letošního roku pokud vysoká škola 
vykáže, že má studenty se sluchovým postiženým nebo s nějakým jiným, to se vztahuje na studenty se 
všemi specifickými vzdělávacími potřebami vyplývajícími ze zdravotního stavu, a zaregistruje je, tak 
dostane pro ty studenty peníze na to, aby mohla zaručit služby. U nás v oboru čeština v komunikaci 
neslyšících to funguje tak, že když je tam nedoslýchavý student, tak při té výuce je přítomný simultánní 
přepisovatel, pak je tam ještě zapisovatel, který mu dělá zápis. Když je tam ještě neslyšící student, tak 
tam je ještě tlumočník českého znakového jazyka. Ti studenti mohou potom mít nějaké nadstandardní 
konzultace nebo doučování,“ doporučila Andrea Hudáková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze.   

Týden osob se sluchovým postižením přibližuje autorka pořadu Magdaléna Trusinová.  

DOWNLOAD (STÁHNOUT) 

Autor:  Magdaléna Trusinová  (mat), Marián Vojtek  (mvo) 

Pořad:  Jak jinak  |  Stanice:  ČRo Rádio Česko 
Čas vysílání:  středa 9:46; repríza středa 16:46, čtvrtek 14:46  |  Délka po řadu:  12 minut   

Použité fotografie | © 1997-2012 Český rozhlas 
Vloženo z webu <http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/konecne-jsme-rovnopravni-chvali-lide-se-
sluchovym-postizenim-prepisovatele-u-soudu--1115451> 

 

  



 
7 z 34 

 

Čtvrtek 27.9. 

 

ČESKÝ ROZHLAS LEONARDO 

Pořad: MONITOR 

Moderátor: Zuzana Benešová 

Téma: Sluchová postižení a komunikační prostředky 

Host: Mgr. RNDr. Josef Brožík, tlumočí Petr Pánek 

 

Poslechněte si:  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2728015 
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TV 

TV METROPOL 

 

Pondělí 24.9. 2012 

 

Pořad: ZPRÁVY VE 20 

Téma: Týden komunikace osob se sluchovým postižením 

(záběry z Tiskové konference, Senát Parlamentu ČR) 

Daniela Filipiová, Mgr. Radka Nováková, Jaroslav Winter, Renata Škopková 

 

Podívejte se: http://www.metropol.cz/porady/zpravy/zpravy-362-dil/; cca 9:34´ 

 

24 září 2012  
(TV Metropol)  Hostem Zpráv TV Metropol byla senátorka Daniela Fi lipiová. 

 
Petra SLANCOVÁ, moderátorka:  
V těchto dnech probíhá akce s názvem Týden komunikace se sluchovým 
postižením. Pořádá ji občanské sdružení Orbi Pontes ve spolupráci  
s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku a pražským magistrátem. 
Podrobnosti má reportérka Míša Široká.  
  
 
Michaela ŠIROKÁ, reportérka:  

Hezké odpoledne, od soboty probíhá po celé naší zemi týden komunikace osob se sluchovým 
postižením. Nad akcí převzala záštitu senátorka paní Daniela Filipiová. Dobrý den.  
  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka (ODS):  
Dobrý den.  
  
Michaela ŠIROKÁ, reportérka:  
Paní senátorko, proč je důležité podporovat takovéto akce pro handicapované lidi?  
  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka (ODS):  
Obecně jakákoliv akce, která upozorní na to, že je mezi námi menšina, která má specifické 
potřeby, tak jsou strašně důležité, aby takzvaně zdravá část společnosti pochopila a zjistila, co ten 
člověk potřebuje, protože všichni potřebujeme komunikovat a není možné tyto lidi s jakýmkoliv 
handicapem sociálně vylučovat.  
  
Michaela ŠIROKÁ, reportérka:  
Jak jim usnadnit to začlenění do společnosti podle vás?  
  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka (ODS):  
To je právě strašně těžká otázka speciálně u osob s postižením sluchu, protože tam je to strašně 
specifické. Je to velmi individuální. Nicméně když je snaha, tak je i komunikace, ale co je 
nejpodstatnější, tak je potřeba si uvědomit, že tito lidé pouze neslyší, nejsou to lidé s postižením  
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jaksi psychickým nebo respektive mentálním, že to je člověk na stejné inteligentní úrovni, jako jste 
vy.  
  
Michaela ŠIROKÁ, reportérka:  
Jak vůbec Praha, hlavní město, myslí na sluchově postižené, obecně na handicapované lidi?  
  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka (ODS):  
Tak co já vím, tak Magistrát hlavního města Prahy se snaží opravdu dělat hodně. Každý rok 
přispívá částkou, musím říct, stále vyšší a vyšší, letos to budou přes 2 miliony korun právě na 
sociální služby, které pomáhají integraci osob se sluchovým postižením, ale co je strašně podle 
mě důležité, že magistrát vlastně školí své vlastní úředníky, jak správně mají komunikovat s lidmi  
s postižením sluchu, dokonce tito lidé chodí na školení, kde se dokonce naučí i základy znakového 
jazyka, což je, si myslím, strašně důležité a doufám, že i třeba další městské části a další města 
budou následovat to, co činí Magistrát hlavního města Prahy.  
  
Michaela ŠIROKÁ, reportérka:  
Já vám děkuji za rozhovor a to je od nás aktuálně vše.  
  
Ing. arch. Daniela Filipiová  
členka vedení senátního klubu 
 

Vloženo z webu <http://www.ods.cz/clanek/2625-rozhovor-pro-tv-metropol> 
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WEBY A TISKOVINY 

Připravuje se Týden komunikace osob se sluchovým 
postižením | Můžeš.cz 
  

 
  
Můžeš.cz » Krátké zprávy »  
Připravuje se Týden komunikace osob se sluchovým post ižením  
13. 08. 2012, helpnet  
Rubrika: Krátké zprávy 
Ve dnech 22. až 30. září 2012 se uskuteční Týden komunikace osob se sluchovým postižením. 
Pořádá jej občanské sdružení Orbi pontes, jehož cílem je podpora programů a projektů 
zaměřených na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány 
jako rozdílné. Do týdne se mohou zapojit bezplatně organizátoři jakékoli akce pořádané v daném 
období na podporu komunity osob se sluchovým postižením. 
Podle organizátorek Renaty Škopkové a Moniky Jindrové je cílem projektu zvýšit informovanost 
slyšících o neslyšícím světě, simultálnním přepisu, znakovém jazyce a kultuře neslyšících.  
U neslyšících a sluchově postižených by pak měl přispět k větší důvěře ke komunikaci se slyšícími 
a k otevření se možnostem, které jsou slyšící společností nabízeny. 
Program Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) vzniká přidružením jakékoli 
akce, která probíhá v týdnu od 22. do 30.9.2012 a podporuje komunitu osob se sluchovým 
postižením nebo oslavuje Mezinárodní den Neslyšících (24.9.). Přehled akcí se začne již brzy 
zobrazovat na stránkách www.orbipontes.cz. 
Jedinou podmínkou pro zařazení do přehledu je, že akce musí podporovat komunitu neslyšících a 
sluchově postižených osob a že název pořádané akce bude doplněn o informaci, že se koná  
v rámci  Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. 
Zájemci o zapojení do TKOSP se mohou kontaktovat na 
info@orbipontes.cz,  skopkova@orbipontes.cz nebo jindrova@orbipontes.cz. 
Prvními partnery projektu jsou: ČUN, ASNEP, ALDEA, HOLMES PLACE, HUB Praha, Czech 
Marketing Group s.r.o., APPN, Helpnet.cz, Konto BARIÉRY, časopis Můžeš, PLEON Impac. 
  

  
Vloženo z webu <http://www.muzes.cz/kratke-zpravy/pripravuje-se-tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim/> 
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Helpnet.cz 
 
Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením 
25.9.2012 20:15 
O lidech s postižením sluchu a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví.  
K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 22. až 30. září Týden 
komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Za účasti předsedkyně senátního Výboru 
pro zdravotnictví a sociální politiku Daniely Filipiové, která spolu s hlavním městem Praha nad 
TKOSP převzala záštitu, jej na na tiskové konferenci v Senátu 24.9. představily organizátorky  
z pořádajícího občanského sdružení Orbi Pontes. 
Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů 
upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. 
Rozmanité akce proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a dalších 
městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se 
o historii neslyšících, je možné navštívit otevřené hodiny českého znakového jazyka, nebo zajít na 
přednášku o historii znakového jazyka a dozvědět se o různých komunikačních systémech, je 
možné si zacvičit, některé školy mají den otevřených dveří, navštívit lze speciální byt, kde žijí děti 
od 6 do 10 let, kterým nahrazuje standardní internát. Přehled všech akcí se nachází na stránkách 
Orbi Pontes (www.orbipontes.cz). 
 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením probíhá od 22. do 30.9., tedy v období, kdy se 
celosvětově slaví Mezinárodní den neslyšících, letos je to konkrétně 23. září.  
"Cílem projektu je zvýšit u slyšící většiny obecné povědomí o existenci neslyšící menšiny, její 
kultury, o tom, že lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu, že do ní patří se svými 
specifickými problémy zrovna tak lidé ohluchlí a nedoslýchaví," říká ředitelka o.s. Orbi Pontes 
Renata Škopková. 
Sluchové postižení není viditelné, a proto může být pro mnohé překvapivé, že až půl milionu lidí v 
České republice má problémy se sluchem. Hodně lidi s těžkým sluchovým postižením jejich 
komunikační bariéra vylučuje ze vzdělávacích, kulturních či společenských aktivit. Pokud někam 
musí jít, například na úřad,k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory se dorozumívají velmi 
obtížně. Přitom způsoby jejich komunikace jsou různé, závisí na druhu a stupni postižení sluchu 
i dalších faktorech, jako je doba vzniku hluchoty, vliv školy, vliv rodiny či osobnostní přepodklady. 
Podle zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech 
neslyšících a hluchoslepých osob mají právo zvolit z 10 v zákoně uvedených systémů takový, který 
jim nejlépe vyhovuje. Nejčastěji používané komunikační systémy jsou český znakový jazyk, 
znakovaná čeština a simultánní přepis mluvené řeči.  
Uživatelé znakového jazyka mohou využít služeb tlumočníků do znakového jazyka. Objednat je lze 
například u Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (www.asnep.cz/tlumoceni). Pokud jim 
stačí tlumočení na dálku, nepřetržitou službu on-line tlumočení do znakového jazyka přes internet 
zajišťuje APPN - Agentura pro neslyšící (http://www.appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online). 
Užitečnou je rovněž služba O2 Hovory pro neslyšící , která umožňuje neslyšícím osobám domluvit 
se se slyšícími prostřednictvím operátorek.  
Zejména pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi je vhodný simultánní přepis mluvené řeči, který pro 
celé území ČR zajišťuje Česká unie neslyšících (www.eprepis.cz). Zavedla ji díky podpoře Nadace 
Vodafone a zvláště ji oceňují neslyšící účastníci soudních jednání, kteří nepoužívají znakový jazyk 
a dříve byli odkázáni pouze na nespolehlivé odezírání.  
  
Česká unie neslyšících je schopna zajišťovat simultánní přepis i na dálku přes internet, a to díky 
spolupráci  
s ČVUT. Tuto možnost hodlá jako první využít Poštovní spořitelna a nabídnout ji klientům se 
sluchovým postižením postupně ve všech ERA finančních centrech. Koncem září skončí tříměsíční 
pilotní projekt Era eScribe, který sloužil k ověření této služby. Pro tento účel založili pracovníci 
ČVUT a ČUN společnost Transkript online s.r.o., která bude nabízet online simultánní přepis 
i dalším komerčním partnerům.  
Partnery TKOSP jsou:  
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Česká pojišťovna, a.s. 
Československá obchodní banka, a. s. 
Česká unie neslyšících (ČUN) 
Nadace Charty 77, Konto Bariéry 
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 
Aldea, vzdělávací agentura 
Business and Professional Women 
CESPO o.s. - Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí n. Labem 
C.Q.M. 
Czech Marketing Group s.r.o. 
Česká pracující máma 
3M Česko, spol. s r.o. 
Divadlo loutek Ostrava 
Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, obor Čeština v komunikaci neslyšících 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) 
FOTO Ivan Navrátilík 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 
HUB Praha 
Holmes Place 
Hotel Luník Praha 
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s. 
Jablíčko dětem, o.s. 
Neslyšící s nadějí, o.s. 
Pražská informační služba 
PEVNOST, České centrum znakového jazyka, o.s. 
Panter spol. s r. o. 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové 
Studio Motýlek s.r.o. 
Spálený sušenky 
Studio dramatické výchovy labyrint, Brno 
Techno Deaf 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
Tichá kavárna 
TJ Radlice 
Unie neslyšících Brno 
ZOO Praha 
  
Mediální partne ři:  
Rádio Česko, portály Helpnet.cz, Neziskovky.cz, Metropol TV, časopisy MŮŽEŠ, MOSTY, Sociální 
služby, GONG a Sociální práce, nakladatelství Wolters Kluwer. 
  
Podrobné informace a program TKOSP naleznete na www.orbipontes.cz 
  
ORBI PONTES o.s . je občanské sdružení, které se zaměřuje na realizaci programů a projektů 
cílených na vzájemné porozumění rozdílných světů ve společnosti. Chce se podílet na 
prosazování správného přístupu a tolerance k osobám se zdravotním postižením  
Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů 
upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. 
Rozmanité akce proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a dalších 
městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se 
o historii neslyšících, je možné navštívit otevřené hodiny českého znakového jazyka, nebo zajít na 
přednášku o historii znakového jazyka a dozvědět se o různých komunikačních systémech, je 
možné si zacvičit, některé školy mají den otevřených dveří, navštívit lze speciální byt, kde žijí děti 
od 6 do 10 let, kterým nahrazuje standardní internát. Přehled všech akcí se nachází na stránkách 
Orbi Pontes (www.orbipontes.cz).   
Vloženo z webu <http://www.helpnet.cz/aktualne/55467-3>  
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alfabet.cz - monitoring médií Anopress 
9. října 2012 
11:24 

  

 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením se koná v Praze  
(monitoring médíí Anopress) 
  
Zdroj: TV Metropol  
Datum vydání: 24.09.2012  
  
Petra SLANCOVÁ, moderátorka: Potíže se sluchem patří mezi nejčastější smyslový handicap. Nějakým 
typem sluchového postižení trpí v naší zemi už půl milionu lidí. Nejenom na to chce upozornit Týden 
komunikace osob se sluchovým postižením, který právě probíhá.  
redaktorka: Do konce týdne se konají po celé republice akce na podporu neslyšících. Zájemci mohou zajít 
třeba na technopárty pro hluché, tématické přednášky a výstavy.  
Renata ŠKOPKOVÁ, organizátorka akce: Cílem je propojit svět slyšících a neslyšících osob, ukázat jim 
možnosti, jak komunikovat skrz kulturní a vzdělávací akce. Ráda bych, aby i neslyšící věděli, že se o nich 
hovoří a že by měli být hrdi na svůj komunikační systém, i na tu svoji kulturu jako takovou.  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka PČR: Magistrát hlavního města Prahy se snaží opravdu dělat hodně. Každý rok 
přispívá částkou, musím říct, stále vyšší a vyšší, letos to budou téměř přes dva miliony korun, právě na 
sociální služby, které pomáhají integraci osob se sluchovým postižením. 
redaktorka: Sluchové postižení je navíc zrádné v tom, že na rozdíl od jiných handicapů není vidět. Mnoho 
lidí se také za potíže se sluchem stydí. Snaží se je skrývat a odmítá naslouchadlo.  
Daniela FILIPIOVÁ, senátorka PČR: Je potřeba si uvědomit, že tito lidé pouze neslyší, nejsou to lidé  
s postižením jaksi psychickým nebo respektive mentálním. 
redaktorka: Vedle naslouchadel nebo znakové řeči chtějí pořadatelé upozornit také na další způsob 
komunikace sluchově postižených, a sice simultánní přepis mluvené řeči. Ten si mohou objednat jak 
organizace na nejrůznější konference a velké akce, tak i lidé, kteří jen potřebují pomoci při jednání na 
úřadě.  
  

Alfa Human Service, občanské sdružení: K lučinám 11, 130 00, Praha 3, Tel. +420 284 824 316  
begin_of_the_skype_highlighting  
BEZPLATNĚ +420 284 824 316 end_of_the_skype_highlighting  

 

Pošlete nám email  

Vloženo z webu <http://www.alfabet.cz/pls/portal/AHS_PROVIDER.rdh_apress_portlet.Show_Apress_Clanek?Id=103086> 
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Týden komunikace osob se sluchovým postižením  

Autor: luk  

 
 
PRAHA: Akci pořádá o.s. ORBI PONTES pod záštitou předsedkyně senátního Výboru pro 
zdravotnictví a sociální politiku paní Daniely Filipiové a hlavního města Prahy. 

Týden komunikace osob se sluchovým postižením prob ěhne od 22. do 30. 9. 2012  

ÚTERÝ 25. 9. 2012 
16.30 – 18.00 FINANČNÍ GRAMOTNOST NEJEN PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 
HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5 
Praktické rady pro každého z nás. Co je to finanční plánování, jak poznat „dobrého“ finančního 
poradce, na co si dát pozor při podpisu smluv. 
Vstupné: dobrovolné 
Registrace na: jindrova@orbipontes.cz 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci s Českou pojišťovnou 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn 
18,00 – 18.30 PREZENTACE SLUŽEB O2 PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 
HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5 
Vstupné: dobrovolné 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci se společností Telefónica 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn 
 
STŘEDA 26. 9. 2012 
14.00 – 16.30 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 
HOLMES PLACE, OC Nový Smíchov – fitness klub Holmes Place – 3. patro, Plzeňská 8, Praha 5 
Ukázková lekce s trenéry na nejnovějších strojích využívajících váhu vlastního těla s krátkou 
přednáškou o těle a stravování, relaxační cvičení a mnohé jiné. Na závěr pro všechny volný vstup 
do sauny a vířivky! Vezměte s sebou: na cvičení tričko, sportovní kalhoty (šortky, legíny), ručník, 
plavky. Pitný režim zajištěn. 
Vstupné: zdarma 
OMEZENÝ POČET MÍST – Registrace NUTNÁ na jindrova@orbipontes.cz 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci s HOLMES PLACE, POWERPLATE 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn 
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ČTVRTEK 27. 9. 2012 

17.00 – 19.00 HISTORIE ZNAKOVÉHO JAZYKA, UKÁZKA ZNAKOVÉHO JAZYKA 

- základní znaky pro první kontakt s neslyšícím a jiné zajímavosti v praxi 

Přednáší Mgr. RNDr. Josef Brožík – Evropský učitel jazyků roku 2012 

Ukázkovou lekci povede Václav Ptáček. 

HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5 

Vstupné: dobrovolné 

Registrace na: jindrova@orbipontes.cz 

Pořádá ORBI PONTES, o.s., ve spolupráci se vzdělávací agenturou Aldea 

 
Pozvánky na související akce 

 

Článek vložil Ludmila Kučerová dne: 21. Září 2012 - 13:13 
  
Vloženo z webu <http://www.mistnikultura.cz/tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim> 
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HR Expert  - www.hrexpert.cz 

Týden komunikace osob se sluchovým postižením  

Autor: Monika Jindrová  

Pod záštitou předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku paní senátorky 
Daniely Filipiové proběhne v termínu 22.- 30. 9. 2012 první ročník Týdne komunikace osob se 
sluchovým postižením.  

Týden komunikace osob se sluchovým postižením  (dále jen TKOSP) se týká světa osob 
s poruchou sluchu a osob neslyšících, s jejich osobitou kulturou a jazykem. 

TKOSP je kulturním a vzdělávacím týdnem pokrývajícím celou Českou republiku. Organizace a 
partneři zapojení do projektu vytvoří kulturně informační vzdělávací celonárodní síť pod hlavičkou 
ORBI PONTES o.s.  

V pondělí 24. 9. 2012 proběhne na půdě Senátu ČR tisková konference k zahájení projektu. 

Cílem projektu je: 

- u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o simultálnním přepise a o českém znakovém jazyce,  
o existenci menšiny, její kultury, představení způsobu komunikace s neslyšícími a sluchově 
postiženými v každodenním životě, 

- u neslyšících a sluchově postižených osob rozšíření povědomí o jejich právech a zvýšení hrdosti 
na vlastní jazyk a kulturu, zvýšit důveru v komunikaci se slyšícími a otevření se možnostem, které 
jsou slyšící společností nabízeny, 

- u organizací pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými nastavení bližší spolupráce a 
vzájemné podpory. 

Jedičnost tohoto projektu tkví v tom, že v rámci České republiky takovýto projekt nebyl nikdy 
realizován. Propojením organizací po celé ČR lze vzájemně propojit dva světy, které někdy více 
žijí vedle sebe než spolu dohromady. Cílovou skupinou je každý občan naší společnosti, ať už je 
slyšící, neslyšící či sluchově postižený. 

Program na www.orbipontes.cz  

Vloženo z webu <http://www.hrexpert.cz/blog/obecne/tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim.html> 
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Česká pracující máma 
web pro inteligentní ženy 
 

Aktuality > Týden komunikace osob se sluchovým postižením  

 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením  
24.09.2012 00:00  
(ORBI PONTES o.s.) 
  
Ve spolupráci s partnery a přidruženými organizacemi vytvoří ORBI PONTES o.s. jeden 
celorepublikový program akcí, jehož zveřejněním skrz všechna dostupná média pozve širokou 
slyšící i neslyšící veřejnost k návštěvě kurzů, divadelních představení, happaningů, workshopů a 
dalších zajímavých akcí a také k oslavě Mezinárodního dne neslyšících (24.9.). 
Naší ambicí a přáním je Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) každoročně 
ve stejné době opakovat. 
Letošní 1. ročník TKOSP proběhne v posledním zářijovém týdnu 22. 9. - 30.9.2012. 
Nad akcí převzala záštitu paní senátorka Daniela Filipiová. 
Podrobné informace k projektu a program jsou na www.orbipontes.cz a facebooku. 
  
Vloženo z webu <http://www.pracujici-mama.cz/news/tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim/> 
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Senát PČR : Tisková zpráva: TK k zahájení  
TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
  

 
 
 

Senát Parlamentu České republiky  
Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1 
Tisková tajemnice 
Mgr. Pavlína Heřmánková 
Telefon 
+420 257 072 342 begin_of_the_skype_highlighting  
BEZPLATNĚ +420 257 072 342 end_of_the_skype_highlighting 

 
TK k zahájení TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM (19.09.2012) 
Při příležitosti slavnostního zahájení projektu 
  
TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (22. – 30. 9. 2012) 
  
Vás srdečně zveme na tiskovou konferenci, která se uskuteční 
  
v pondělí 24. září od 13.00 hod v Senátu PČR, ve Frýdlantském salonku, vchod přes recepci A. 
  
Tisková konference představí nový celorepublikový projekt organizovaný sdružením ORBI 
PONTES, jehož cílem je propojit dva světy, které někdy více žijí vedle sebe než spolu 
dohromady. Cílovou skupinou je každý občan naší společnosti, ať už je slyšící, neslyšící  
či sluchově postižený. 
  
Záštitu nad TKOSP převzala Předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 
paní senátorka Daniela Filipiová. 
  
Na tiskové konferenci vystoupí: 
Předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniela Filipiová 
ředitelka ORBI PONTES Renata Škopková 
za svět neslyšících Mgr. Radka Nováková, FF UK 
za svět nedoslýchavých Jaroslav Winter, Helpnet.cz 
  
Tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis zajištěn. 
  
Registrujte se, prosím, na skopkova@orbipontes.cz 
  
Podrobné informace k projektu naleznete na www.orbipontes.cz 
Pavlína Heřmánková, 19.09.2012 
  
Vloženo z webu <http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1247> 
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Archiv aktualit - Ústav speciáln ěpedagogických studií - 
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc 
  

 
  

 
Když se pacientka začne malovat, znamená to, že se uzdravuje. Hillaire  

 
 
TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá pro studenty a širokou veřejnost 
přednášku na téma náročné životní situace u osob se sluchovým postižením.Přednáška se 
uskuteční ve středu 26. září 2012 od 17:30 do 18:15 v učebně P22.  

• Podrobnější informace ke stažení  

  

 Vloženo z webu <http://www.uss.upol.cz/archiv.php> 
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O lidech s postižením sluchu se ve řejnost dozví více 
prost řednictvím Týdne komunikace -REGIONY24.CZ 
zdroj: Mediafax 
AKTUÁLNĚ / Společnost 
25.9.2012 6:20:41  
 

 
Ilustrační foto. 
Foto: isifa/thinkstock.com 

  

ČR 
Na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením upozorní právě 
začínající Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Záštitu nad projektem převzala 
předsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniela Filipiová (ODS). 
Rozmanité akce se konají v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a dalších 
městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se 
o historii neslyšících. Lidé budou mít možnost navštívit i otevřené hodiny českého znakového 
jazyka. 
  
"Cílem projektu je zvýšit u slyšící většiny obecné povědomí o existenci neslyšící menšiny, její 
kultury, o tom, že lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu, že do ní patří se svými 
specifickými problémy zrovna tak lidé ohluchlí a nedoslýchaví," říká ředitelka občanského 
sdružení ORBI PONTES, které celý projekt realizuje, Renata Škopková. 
  
V České republice trpí sluchovým postižením až půl milionu lidí. "Hodně lidi s těžkým sluchovým 
postižením jejich komunikační bariéra vylučuje ze vzdělávacích, kulturních či společenských 
aktivit. Pokud někam musí jít, například na úřad, k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory se 
dorozumívají velmi obtížně," říká Škopková. 
  
Týden komunikace se koná ve dnech 22. do 30. září. 
  
Autor / zdroj: Mediafax 
  

  
  

  
Copyright © 2003-2009 WWW design a dodavatelé obsahu. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí 
článků je bez souhlasu vydavatele zakázáno. 
  
Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese redakce@regiony24.cz  
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ŽENA-IN.cz - Pevnost po řádá hodinu znakového jazyka zdarma 
- Magazín 

 

Pevnost po řádá hodinu znakového jazyka zdarma  

Bulvár  

Pevnost po řádá hodinu znakového jazyka zdarma  

ORGANIZACE PEVNOST POŘÁDÁ V RÁMCI TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM UKÁZKOVOU HODINU ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA ZDARMA 

 Praha, 19.9.2012 České centrum znakového jazyka, o. s. (PEVNOST) chystá v rámci Týdne 
komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) ukázkovou lekci českého znakového jazyka. 
Akce se bude konat ve středu 26. září od 10:45 do 11:45 hod v ulici Záběhlická v Praze 10. 
Organizátoři akce se snaží nejenom prolomit stávající bariéry mezi světem slyšících a neslyšících, 
ale i napomoci slyšícím při vstupu do světa „ticha.“Ukázková hodina, která je především určena 
pro slyšící zájemce o kurzy českého znakového jazyka, bude pro účastníky zcela zdarma. 

 
Hodinu povede Martin Wiesner, neslyšící lektor vyškolený v rámci projektu „Vyškolení neslyšících 
lektorů českého znakového jazyka“. Účastníky naučí český znakový jazyk v té podobě, jak jej 
používají neslyšící lidé -  zaměří se tedy nejen na znaky, ale i na jeho gramatiku. Lidé tak získají 
v průběhu lekce informace o kulturních specifikách neslyšících a kulturním dění v jejich komunitě. 
Výuka proběhne přímou metodou bez překládání do mluvené nebo psané češtiny. 

Organizace PEVNOST se snaží za pomoci ukázkové hodiny šířit osvětu o jazykové a kulturní 
menšině neslyšících mezi většinovou slyšící společností. Zaměřuje se na podporu, propagaci a 
pozdvihnutí statusu českého znakového jazyka jako přirozeného, plnohodnotného a svébytného 
jazyka české a moravské komunity neslyšících formou volnočasových vzdělávacích aktivit 
určených široké slyšící veřejnosti. Kurzy jsou proto určeny pro širokou slyšící veřejnost. 

Kulturní a vzdělávací Týden komunikace osob se sluchovým postižením zahrnující celou Českou 
republiku pořádají organizace a partneři pod hlavičkou ORBI PONTES o. s. pod záštitou hlavního 
města Prahy. Letošní první ročník proběhne v týdnu od 22. 9. 2012 do 30. 9. 2012, ve kterém se 
slaví Mezinárodní den neslyšících. Záštitu nad TKOSP převzala senátorka Daniela Filipiová, 
předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o simultánním přepise a o českém znakovém jazyce, upozornit 
na existenci neslyšící menšiny, přiblížit její kulturu, představit způsoby komunikace s neslyšícími a 
sluchově postiženými v každodenním životě. Rovněž se snaží rozšířit povědomí o jejich právech  
u neslyšících a sluchově postižených, zvýšit jejich pocit hrdosti na vlastní jazyk a kulturu i důvěru 
v komunikaci se slyšícími. V rámci TKOSP se organizátoři také zaměří na užší spolupráci a 
vzájemnou podporu mezi organizacemi pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými. 
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Doba konání:                                                                                   Místo k onání:  

26. září 2012                                                                                     Záběhlická 1728/75, 

10:45 - 11:45 hod.                                                                             106 00 Praha 10 

Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.  

Organizace vznikla v roce 2000 s úmyslem šířit informace o komunitě Neslyšících jako o jazykové 
a kulturní menšině ve většinové slyšící společnosti. Nápad založit organizaci Pevnost vznikl 
z vlastní iniciativy samotných neslyšících za podpory jejich slyšících přátel a dodnes to jsou právě 
oni, kdo stojí v jejím čele, řídí ji a rozhodují o její činnosti. Organizace Pevnost – České centrum 
znakového jazyka, o. s. má celostátní působnost. České centrum znakového jazyka, o.s. bylo 
v roce 2011 jedním z finalistů Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci. 

  

Kontaktní osoba:  

Mgr. Petr Vysuček, předseda organizace 

petr.vysucek@pevnost.com 

608 967 793 begin_of_the_skype_highlighting  

BEZPLATNĚ 608 967 793 end_of_the_skype_highlighting (pouze SMS – neslyšící) 

Webové stránky Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

www.pevnost.com 

www.facebook.com/pevnost 

Webové stránky Týdne komunikace osob se sluchovým postižením: 

www.orbipontes.cz  

  
Vloženo z webu <http://zena-in.cz/clanek/pevnost-porada-hodinu-znakoveho-jazyka-zdarma/rubrika/bulvar> 

 

  



 
23 z 34 

O lidech s postižením sluchu se ve řejnost dozví více 
prost řednictvím týdne komunikace | Mediafax.cz 
 
 

 
 
Na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením upozorní právě 
začínající Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Záštitu nad projektem převzala 
Daniela Filipiová (na snímku). (Foto: archiv © Mediafaxfoto.cz)  
  
PRAHA / 16:41, 24. 09. 2012 
Na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením upozorní právě 
začínající Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Záštitu nad projektem převzala 
předsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniela Filipiová (ODS). 
Rozmanité akce se konají v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a dalších 
městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se 
o historii neslyšících. Lidé budou mít možnost navštívit i otevřené hodiny českého znakového 
jazyka. 
"Cílem projektu je zvýšit u slyšící většiny obecné povědomí o existenci neslyšící menšiny, její 
kultury, o tom, že lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu, že do ní patří se svými 
specifickými problémy zrovna tak lidé ohluchlí a nedoslýchaví," říká ředitelka občanského sdružení 
ORBI PONTES, které celý projekt realizuje, Renata Škopková. 
V České republice trpí sluchovým postižením až půl milionu lidí. "Hodně lidi s těžkým sluchovým 
postižením jejich komunikační bariéra vylučuje ze vzdělávacích, kulturních či společenských aktivit. 
Pokud někam musí jít, například na úřad, k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory  
se dorozumívají velmi obtížně," říká Škopková. 
Týden komunikace se koná ve dnech 22. do 30. září. 
Kamila Kinštová 
  
Vloženo z webu <http://www.mediafax.cz/domaci/4100478-O-lidech-s-postizenim-sluchu-se-verejnost-dozvi-vice-prostrednictvim-
tydne-komunikace> 
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PRAŽSKÝ MAGAZÍN – ŘÍJEN 2012, www.prazsky-magazin.cz 
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HALÓ NOVINY, STŘEDA 24. 10. 2012,  
Rozhovor Haló novin s Olgou Maierovou, ředitelkou Gymnázia, základní a mate řské školy 
pro sluchov ě postižené v Praze 
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HALÓ NOVINY, ČTVRTEK 15. 11. 2012,  
Haló rady 
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ČASOPIS PRO INTEGRACI MOSTY, číslo: 05/2012 13.ročník 
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ČASOPIS VEŘEJNÁ SPRÁVA,  
ČTRNÁCTIDENÍK VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY /21/2012 
  



 
30 z 34 

XANTYPA - KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK, ÚNOR 2013 
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 

Zpravodajská stanice Český rozhlas Rádio Česko  je obsahově i formátem 
založena čistě na zpravodajství a na aktuální publicistice. Vysílá od 8 do 18 
hodin přes internet, od 21. 10. 2005 v DVB-T multiplexu Českých 

radiokomunikací, od 15. 3. 2006 na VKV vysílačích BBC World Service (pouze v časech 8-11  
a 13-16 hodin), od 3. 10. 2006 na satelitu Astra 3A a od 5. 4. 2011 v systému DAB.  
Na internetu a v digitálním multiplexu od 00.00 do 08.00 a od 18.00 do 24.00 hodin v modulaci 
Rádia Česko vysílá program Českého rozhlasu 6. V síti vysílačů FM vysílá v těchto časech svůj 
program v angličtině BBC World Service. 
Programová struktura odpovídá dopolednímu a odpolednímu vysílacímu času a zpravodajsko-
publicistickému formátu. Každou čtvrthodinu nebo půlhodinu delší nebo kratší zprávy, 
specializované relace, rozhovory s politiky, ekonomy a odborníky, příspěvky redaktorů, komentáře 
a další aktuální publicistika... 
www.rozhlas.cz/radio_cesko/ostanici 
 

 
Časopis GONG , Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým 
čtenářům mnoho zajímavých informací již od roku 1972. 

• zabývá se specifickými problémy sluchového postižení 
• informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově 

postižených 
• informuje o speciálních školách pro sluchově postižené děti 
• poskytuje řadu cenných kontaktů a rad rodičům sluchově postižených dětí 
• sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka 
• přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi 
• sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené 
• informuje o životním stylu a problémech sluchově postižených v zahraničí 
• oslovuje a spojuje občany různých sluchových vad – neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i 

šelestáře 
Projekt Vydávání čtvrtletníku sluchově postižených GONG je finančně podporován Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. 
www.gong.cz 
 

Informační portál Helpnet.cz  pro osoby se specifickými potřebami 
usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy 
na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin 

postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní 
nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a 
senioři. Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, legislativa, 
dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, 
odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na 
vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním 
postižením a pečujících organizací. Přináší rovněž monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje 
vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. 
Myšlenka portálu Helpnet.cz jako informačního zdroje, který by zastřešoval problematiku 
zdravotního postižení, vznikla na půdě Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými 
potřebami (AISO). Z pověření AISO se úlohy realizátora projektu ujalo BMI sdružení, 
koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter (222 945 014, 777 807 727, 
winter@brezen.cz). Portálu bylo přiděleno ISSN 1802-5145. 
www.helpnet.cz 
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Televize plná Prahy , společnost Metropol TV s.r.o., která provozuje pražskou 
televizní stanici Metropol  TV, vznikla na podzim roku 2010. Zakladateli 
společnosti byly produkční firmy 11 TV production s.r.o. a A-NEWS s.r.o. Obě 
dvě tyto společnosti mají dlouhou historii v produkování zpravodajských, 
publicistických a dokumentárních formátů. Na jaře 2011 vstoupil do společnosti 

silný investor, který se rozhodl podílet na rozvoji televizní stanice Metropol TV. Tímto investorem je 
známý český podnikatel Luboš Měkota. 
www.metropol.cz 
 

 
Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy 
a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením. Jednotlivá vydaná čísla jsou ke stažení na webových stránkách ve formátu PDF  
a DOC. Časopis vychází pětkrát ročně, je distribuován i formou přílohy časopisů PARKINSON 
(vydává Společnost Parkinson) a ROSKA (vydává Unie Roska). 
www.nrzp.cz/novy-casopis.html 
 

Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací 
Charty 77. 
Nadace Charty – Konto Bariéry získává peníze pro humanitární účely a na 

pomoc v sociálních i zdravotních kritických situacích – a vydává časopis pro zdravotně postižené 
Můžeš. Ten vychází již více než patnáct let. Časopis přináší handicapovaným lidem informace a 
pomoc v oblasti zdravotní, právní a ekonomické. 
Časopis Můžeš vychází vždy první den v měsíci. Jeho webové stránky přinášejí první polovinu 
měsíce zkrácené verze článků, poté plné texty. Web aktuálně informuje o akcích, legislativních 
změnách a poskytuje prostor k diskusi na závažná společenská témata. 
www.muzes.cz 
 

 
Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního 
servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. 

VIZE Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující 
vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje 
neziskového sektoru a filantropie. 
Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich 
vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje 
spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje 
svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o 
provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních 
zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky 
neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové 
organizace. 
www.neziskovky.cz/ 
 

 
Odborný časopis Sociální služby vznikl počátkem r. 2009 
transformací Zpravodaje Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. V současnosti je nejrozšířenějším periodikem  

v oblasti sociálních služeb v ČR. Jeho vydavatelem a distributorem je Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. 
Odborný časopis Sociální služby vychází jako měsíčník a je určen všem, kteří pracují v sociálních 
službách nebo se o tuto oblast zajímají. Je distribuován cca 16 000 čtenářů z řad zřizovatelů, 
poskytovatelů a zaměstnanců sociálních služeb, dále je zasílán městům, obcím, krajům, školám a 
univerzitám jak v České republice, tak na Slovensku. 
www.socialnisluzby.eu/ 
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Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních 
subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které 
nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně 

poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále 
ASVSP) je členem Evropské asociace škol v sociální práci European Association of Schools  
of Social Work - EASSW. 
Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. 
Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat 
tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující 
nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů 
vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca - jediného 
odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Vydávání časopisu a vytváření a 
inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které 
jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace. 
www.socialniprace.cz 
 

 
Wolters Kluwer je jedním z předních 
světových vydavatelů a poskytovatelů 

informačních produktů a služeb. Soustředí se hlavně na trhy v oblasti 
zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, 
vzdělávání. Vizí Wolters Kluwer je být "The Professional's First Choice" (tj. první volbou 
profesionálů). Ve všem, co Wolters Kluwer dělá, snaží se poskytnout informace, nástroje  
a řešení, které pomohou odborníkům efektivně se rozhodovat a zlepšovat jejich produktivitu.  
V souladu s touto vizí, Wolters Kluwer se opírá o své silné značky a pozici na trhu s cílem dát 
zákazníkům hodnotu prostřednictvím aktuálních, přesných a odborných informací, předních 
technologií a softwarových řešení a nadstandardních zákaznických služeb. 
 
Časopis Řízení školy je ur čen především ředitelům, ale také všem vedoucím pracovníkům škol  
a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence sociálně patologických jevů  
a pedagogům, zřizovatelům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v resortu 
školství. Zaměřuje se na pravidelné řešení právní, ekonomické, administrativní, personální  
a výchovně-vzdělávací stránky řízení a vedení školy. 
www.wkcr.cz 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

DĚKUJEME VŠEM: 

 partner ům,  

 mediálním partner ům, 

 Daniele Filipiové a Hl. m ěstu Praha za ud ělení záštity nad akcí 

 přednášejícím: Josefu Brožíkovi, Radce Novákové, Lubo míru Pikovi  

 poradc ům: Andree Hudákové, Martinu Novákovi, Iren ě Peterkové, Iv ě Rindové, 
Jaroslavu Winterovi,  

 tlumo čníkům do ČZJ: Radce Faltínové, Marii Horákové, Gabriele Houdk ové,  
Jitce Kubištové, Petru Pánkovi,  

 přepisovatel ům: Lukáši Beránkovi, Martinu Čížkovi, Nikole Gronesové,  
Tomáši Seidlovi 

 dobrovolník ům: Janu Havelkovi, Ji římu Mašlá ňovi, Radce Myškové, Janu Wirthovi,  

 a dalším, kte ří podpo řili myšlenku TKOSP,  

 všem, kte ří se akcí zú častnili. 

 

TĚŠÍME SE NA OPĚTOVNOU SPOLUPRÁCI.  

 

2. ROČNÍM TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM S E USKUTEČNÍ  
NA KONCI ZÁŘÍ 2013. PŘIDEJTE SE K NÁM! 

 

ORBI PONTES 
www.orbipontes.cz 
 


