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Československá obchodní banka a.s. ČSOB působí v retailovém bankov-
nictví v ČR pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Posky-
tuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům 
a korporátním a institucionálním klientům. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček 

ČSOB, finančních center Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty. Služby pod značkou ČSOB i Poš-
tovní spořitelna jsou dále poskytovány prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých 
distribučních kanálů přímého bankovnictví. Poštovní spořitelna nabízí od roku 2010 svým klientům řadu mo-
derních bankovních produktů pod značkou Era. ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i ucelenou 
nabídku produktů a služeb celé skupiny ČSOB. www.csob.cz

Společnost Segafredo Zanetti CR je u nás známá jako dodavatel italské 
kávy pro přípravu espressa. V roce 2014 rozšířila svoji nabídku o kávu a čaje značky Tik Tak s 
certifikátem Fairtrade. V rámci tohoto konceptu podporuje Segafredo Zanetti drobné pěstitele 
a pomáhá jim tak zlepšit jejich životní situaci. Pro zlepšení kvality servírovaného espressa založi-
la v roce 2006 Školu kávy Segafredo. Více na www.segafredo.cz

PANTER s.r.o.
Brýle pro vaše uši – Audiologické pomůcky Sennheiser
Když někdo hůře vidí, tak je zcela přirozené, že si pořídí brýle. Obdobné řešení, tj. „brýle pro 

uši“, nabízí i společnost Panter s.r.o. výhradní zastoupení Sennheiser pro ČR a Slovensko. V jeho nabídce jsou 
sluchátka s miniaturními mikrofony schopná zesílit okolní zvuk a umožnit i hůře slyšícím zcela normální život. 
Jiná sluchátka umožní poslech TV s individuálně nastavenou hlasitostí. http://www.panter-praha.cz/

Sluchadlová akustika spol. s r. o. je výhradním dovozcem a distributo-
rem špičkových sluchadel značek Interton a ReSound. Na českém trhu působíme již od 
roku 1993, od roku 1997 jsme držiteli značky Czech Made – Česká kvalita za kompletní 

službu výroby individuálních ušních tvarovek. Spolupracujeme s lékaři z celé republiky a náš sortiment distribuu-
jeme i na Slovensko. Pomáháme lidem znovu objevit poslech pomocí sluchových řešení, napodobujících přiro-
zené ucho. Naším cílem je dát zákazníkům příležitost žít bohatý, aktivní a naplňující život, který nebude omezen 
sluchovou ztrátou. www.sla.cz

Zdravotní pojišťovna OZP nabízí přes 50 benefitů, má smlouvy s nejkvalitnějšími 
lékaři, nabízí preventivní prohlídky zdarma, nabízí službu - OZP lékař na telefonu nonstop

WTF digital, s.r.o Jsme malý tým profesionálů, kteří vám pomohou zlepšit aktivity 
v on-line prostředí. Máme dostatek zkušeností a naše práce nás velmi baví. Pro řešení potřeb na-
šich klientů vytváříme ad-hoc realizační týmy. Máme statut Google partnera. www.wtfdigital.cz 

Autorem forografií je Jan Kvarda,  www.facebook.com/Kvardaart

Nejkvalitnější a nejrychlejší tisk všeho na co si jen vzpomenete!
Tiskneme od vizitek, přes samolepky, katalogy, plakáty až po billboardy. I do zítřka. FPS Repro, 
to je festival barev po celý rok. sTiskněte zde: www.fpsrepro.cz

ČSOB nabízí franchisantům maloobchodní sítě BALA s.r.o. akceptaci platebních karet za mimořádně zvýhodněných podmínek.

Platební terminály ČSOB akceptují platební karty VISA, MasterCard, Diners Club i American Express. Při vedení účtu u ČSOB 
nabízíme bezplatnou výpůjčku přenosného či nepřenosného platebního terminálu a zvýhodněnou výši smluvního poplatku, 
který je inkasován z každé transakce platební kartou:

Asociace Smluvní poplatek *

VISA 0,99 %

MasterCard, Maestro 0,99 %

Diners Club / Discover / JCB 1,80 %

American Express 3,00 %

Nájemné / platební terminál / měsíc 0 Kč (hradí banka)

Instalační poplatek / platební terminál 0 Kč (hradí banka)

Servis platebního terminálu 0 Kč (hradí banka)

* Pro zjednodušení je smluvní poplatek uveden v jednotné výši. V souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a rady EU 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních 
poplatcích za karetní platební transakce, vám však bude, v případě zájmu o uzavření 
Smlouvy o akceptaci platebních karet, předložena nabídka smluvního poplatku 
v rozdělení na její jednotlivé složky ( jednotlivé kategorie a různé značky karet).

V rámci této nabídky bezplatně poskytneme:

•	 Výpůjčku platebních terminálů.
•	 Servis platebních terminálů.
•	 Připisování úhrad provedených kartou na účet vedený u ČSOB/Era.
•	 Zaškolení obsluhy platebního terminálu a přijímání platebních karet a poskytnutí materiálů k označení obchodních míst.
•	 Akceptaci bezkontaktních plateb.
•	 Elektronické výpisy karetních transakcí.
•	 Implementaci doplňkových služeb (elektronická archivace účtenek, CashBack, dobíjení kreditu mobilních operátorů).

CashBack
CashBack je výběr hotovosti prostřednictvím platebních karet v obchodních místech vybavených platebním terminálem.

Výhody služby CashBack:

•	 Snižuje objem hotovosti v pokladně.
•	 Posiluje věrnost zákazníků.
•	 	Přináší vyšší tržby, možnost výběru (do 1 500 Kč) je podmíněna 

uskutečněním prodejní transakce v minimální výši (300 Kč).
•	 Obchodník neplatí bance žádnou provizi z částky výběru hotovosti.

CMYK Pantone

0/100/100/0 485

100/100/0/0 072

K K

Akceptace platebních karet
Pro franchisanty sítě BALA
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Protext ČTK vám umožní využít komunikační síť České tiskové kanceláře pro 
rozšíření vlastní tiskové zprávy. Sdělení obdrží odběratelé agenturního servisu, tedy 
téměř všechna média v ČR, ale i zástupci firem a státní správy. V rámci služby Protext 

Online text rozešleme e-mailem až na 3000 adres zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zpráva bude 
zobrazována v aplikacích ČTK pro chytré telefony a tablety. www. protext.cz

Web BuduPomahat.cz je prostorem pro každého. Slibujeme si od něj, že 
bude užitečný nejen neziskovkám, ale zejména veřejnosti. Podívejte se na videoprezen-
tace neziskových organizací. Jistě najdete něco, čím i vy můžete být prospěšní.  
Každý máme možnost něco nabídnout. A pomáhat je moc příjemná aktivita :)  
www.budupomahat.cz

Český rozhlas Region je regionální stanice Českého rozhlasu pro obyvatele a 
návštěvníky Prahy a Středočeského kraje.
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/ostanici/

Firma Pavla Hrejsemnou SROZUMEM cz je na trhu od roku 1994. 
Mediální a PR agentura s celoplošným působením + vzdělávací agentura která se soustře-
ďuje na individuální semináře na míru. www.srozumem.cz

Portál o problematice zdravotního postižení provozuje BMI sdružení, šéfredaktorem je 
Jaroslav Winter. Sponzorem portálu je společnost CZI. Odběratelů je již více než 7420. 

www.helpnet.cz

Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům 
mnoho zajímavých informací již od roku 1972. Projekt Vydávání čtvrtletníku sluchově posti-
žených GONG je finančně podporováno MZ  ČR. www.gong.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 zde na stránkách ve formátu PDF a DOC. 
www.nrzp.cz/novy-casopis.html

Odborný časopis Sociální služby (dále časopis) je tiskové periodikum, 
jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále APSS ČR). Vydává-
ní časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 11018, ISSN 1803-

7348.  Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace, pomoc, rady 
a zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb, hájícím práva uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a 
prezentujícím problematiku sociálních služeb v orgánech státní správy a samosprávy a informujícím o Asociaci 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky. www.socialnisluzby.eu
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www.halonoviny.cz

S cílem přinášet informace a postřehy ze života osob se sluchovým postižením jsme založili 
skupinový blog s názvem Ztlumeno - http://ztlumeno.blog.idnes.cz/ . Autory článků 
jsou jak osoby se sluchovým postižením, tak jejich přátelé.

Dopravní podnik je nejvýznamnějším dopravcem v rámci Pražské integrova-
né dopravy, ale i největším v České republice. Zajišťuje provoz na všech linkách metra a 
tramvají, většině městských i několika příměstských autobusových linkách a lanové dráze 
na Petřín. Jeho stoprocentním vlastníkem je hlavní město Praha. Dopravní podnik navazuje 

na bohaté zkušenosti více než 110leté tradice svých předchůdců a postupným rozvojem se transformoval až do 
dnešní podoby. www.dpp.cz

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI
Asociace ASNEP byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující 
subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. V součas-
né době má 16 členských organizací. Asnep jako jediná organizace v ČR vydává časopis pro 
sluchově postižené s názvem GONG. Asnep je druhým největším poskytovatelem tlumočnic-
kých služeb pro neslyšící 
v ČR. Jako jediná organizace se zabývá problematikou skrytých titulků pro neslyšící na pro-

fesionální úrovni a vede Klub šelestářů. Má významný podíl na tvorbě Zpráv v českém znakovém jazyce v ČT. 
Intenzivně řeší vyhlášky a zákony ovlivňující život osob se sluchovým postižením. www.asnep.cz

Česká unie neslyšících je neziskovou organizací, fungující již 26 let v České 
republice. Hlavním posláním ČUN  je poskytování registrovaných služeb - udržet nebo posílit 
schopnosti a dovednosti osob se sluchovým postižením, posílit jejich samostatnost a sobě-
stačnost, a tím zvyšovat možnosti jejich začlenění do společnosti a snížit tak míru sociálního 
vyloučení. Česká unie neslyšících poskytuje: Sociálně aktivizační službu pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory, simultánní přepis a tlumočnickou službu. Také zajišťuje prostor pro 

činnost jednotlivých klubů  ČUN a pořádá akreditované kurzy českého znakového jazyka neslyšícími lektory. 
 www.cun.cz

Česká unie neslyšících Liberec - organizace je ojedinělá v celém 
Libereckém kraji a zabývá se především pomocí neslyšícím občanům v oblastech 
soukromého i společenského života. Pomoc spočívá především v komunikaci mezi 
vlastními členy a různými institucemi (úřady, lékaři atd.). Pro členy jsou pořádány 
různé přednášky, výlety a psychorehabilitační pobyty. Pro veřejnost to jsou již tra-
diční kurzy znakového jazyka. www.liberec.cun.cz

Unie neslyšících Brno, z.s. je poskytovatel sociálních služeb pro osoby 
se sluchovým postižením všech věkových kategorií. Organizace zajišťuje tlumočnické 
služby a odborné sociální poradenství. Cílem UNB, z.s. je podpora integrace nesly-
šících a nedoslýchavých osob do majoritní společnosti, odstraňování komunikačních 

a informačních bariér. Snažíme se také o zvyšování povědomí široké veřejnosti o komunikaci s našimi uživateli, 
kultuře neslyšících a kompenzačních pomůckách. www.unieneslysicichbrno.cz; www.pomuckyproneslysici.cz
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Kavárna u Žambocha je první moravskou kavárnou s neslyšící obsluhou a 
originálním systémem objednávek na iPadech. V kavárně naleznete chutnou kávu, francouzské 
palačinky, domácí zákusky a další. Nabízíme posezení v nekuřáckém, bezbariérovém prostředí 
nebo na venkovní zahrádce. Pořádáme také kulturní program – přednášky, divadla, koncerty 
apod. http://www.moravskakavarnaneslysicich.cz/

Ústav jazyků a komunikace neslyšících je jediným pracovištěm 
zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice. 
Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita 
neslyšících, historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým 

znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro 
neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty. http://ujkn.ff.cuni.cz/

Aldea, vzdělávací agentura, člen Společnosti pro vzdělávání a mládež
ČSVTS, nabízí firmám i veřejnosti firemní jazykové kurzy dle konkrétních
požadavků a cílů zákazníka (např. i pro zdravotně postižené studenty). Kurzy
znakového jazyka akreditované u MŠMT ČR jsou určeny všem zájemcům o znakový jazyk,

úředníkům, studentům zdravotnických a sociálních oborů a rodičům neslyšících dětí. V
neposlední řadě agentura Aldea organizuje odborné kurzy prakticky zaměřené k aktuálním
tématům a zajišťuje rovněž organizační servis konferencí a seminářů dle požadavků klienta.  www.aldea.cz

Transkript online s.r.o. je sociálně zaměřená firma, jejímž posláním je pomá-
hat odbourávat komunikační bariéry svých klientů. Hlavní činností společnosti je posky-
tování služby profesionálního přepisu online. www.transkript.cz

Tichá kavárna je první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Kromě 
dobré kávy a vynikajících palačinek nabízí bezbariérový a nekuřácký prostor 
pro setkávání, ale také pro kulturní a vzdělávací akce nejrůznějšího druhu, 
vždy přístupné i pro neslyšící. Ke kavárně patří i pekárna, v níž neslyšící pekař-
ky pečou denně čerstvé dorty do kavárny nebo na objednávku. Tichá kavárna 

je druhem sociálního podnikání, zisk z provozu je využit výhradně pro její další rozvoj či k podpoře služeb pro 
neslyšící. www.tichakavarna.cz

Ostravský spolek neslyšících poskytuje tlumočnické služby – specifické 
poradenství v této oblasti, tlumočnické kurzy, kurzy znakového jazyka, organizuje kultur-
ně vzdělávací akce a kroužky ručních prací. Nejúspěšnější aktivitou Ostravského spolku 
neslyšících je pantomima neslyšících.
http://www.ostrava-neslysici.org/

Studio Motýlek bylo založeno v roce 2002 a za 14 let trvání si vydobylo
místo na špičce v oboru plavání malých dětí. Inovativní přístup, orientacena potřeby dětí, 
spojené s vysokou profesionalitou, oceňují nejen děti a rodiče, ale i řadapediatrů a fyzio-
terapeutů. Od svého založení je aktivním členem Aliance dětského plavání.

Studio Motýlek vychází vstříc všem svým zákazníkům, a proto do jeho nabídky patří i kurzy
pro neslyšící nebo děti se speciálními potřebami. http://www.studio-motylek.cz/
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Poradenské centrum pro sluchově postiže-
né Kroměříž, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, 
osobám se sluchovým postižením. Naše služby je možné využít nejen 
v Kroměříži, ale také v pobočkách poradenského centra v Uherském 

Hradišti a ve Valašském Meziříčí. Více informací o naší činnosti získáte na webových stránkách; www.chcislyset.cz

Střední škola pro sluchově postižené a Odborného učiliště nabízí ma-
turitní obor, Informační technologie, který je zakončený státní maturitní zkouškou, a tři obory 
zakončené výučním listem: Operátor skladování, Podlahářské práce a Prodavačské práce. Ve 
škole pracují neslyšící a slyšící pedagogové, čímž je podporován přirozený bilingvismus žáků. 
www.ssbrno.cz

Poradenské centrum Domažlice je pobočným spolkem SNN osob v ČR. 
Poskytuje základní i odborné poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Dále nabízí možnost zapůjčení některých kompenzačních pomůcek, prodej kompenzačních 
pomůcek (např. pomůcky pro poslech TV, zesílený telefon, pomůcky signalizující zvuk - budíku, 

domovního zvonku, telefonu, pláč dítěte), prodej příslušenství ke sluchadlům, výměnu hadičky nebo čištění tvaro-
vek v ultrazvukové čističce. http://www.snndo.cz/

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, 
příspěvková organizace
Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a poskytuje: 

- nadstandardní péči speciálních pedagogů
- individuální vzdělávací plány pro žáky s více vadami
- individuální logopedickou péči
- poradenské služby
- autistické třídy 
- volnočasové aktivity
- účast v národních i mezinárodních projektech
- spolupráci se speciálními školami v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko
- a další aktivity - http://www.szmkarvina.cz/

Představení Centra: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ  
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. je v současné době 
největším poskytovatelem terénních sociálních služeb v Libereckém kraji. Pro cílo-
vou skupinu osob se sluchovým postižením zajišťuje organizace zejména tlumočení 
pro jednotlivce v terénu (i prostřednictvím on-line tlumočení a simultánního přepi-

su), dále tlumočení pro skupiny (vzdělávací a volnočasové aktivity) a pravidelná setkávání na pobočce v Semilech 
v Klubu Neslyšících. Organizace dlouhodobě pracuje na vytváření přátelského prostředí vůči neslyšícím lidem 
v Libereckém kraji, např. v Krajské vědecké knihovně v Liberci. skype/on-line tlumočení: tlumočnické služby 
CZPLK. http://www.czplk.cz/

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím 
centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Vítá ve svých prostorách uživa-
tele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů Libereckého kraje a 

samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu nebo jen odpočinek na cestě. 
http://www.kvkli.cz/

 

 

 

PROGRAM TÝDNE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI :  

 

Záštitu nad akcí převzaly tyto osobnosti: 

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan (radní Zlínského kraje) 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA (Poslankyně Evropského parlamentu) 

Mgr. Jaroslav Němec (starosta města Kroměříže) 

Ing. Stanislav Bláha (starosta města Uherské Hradiště) 

Bc. Robert Stržínek (starosta města Valašské Meziříčí) 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci: 

Zlínský kraj 
Město Kroměříž 
Město Uherské Hradiště 
Město Valašské Meziříčí 
Nadace O2 
 
Více informací získáte na: 
www.chcislyset.cz 
www.facebook.com/pckromeriz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž  
IČO:  293 147 47   BÚ: 3220959399/0800   www.chcislyset.cz 
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex 
odborných služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – 
ranou péči, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, 
psychologické poradenství, informačně vzdělávací služby a kulturní a osvětovou činnost. 
www.detskysluch.cz

Centrum služeb pro neslyšící  
a nedoslýchavé, o.p.s.  
Zajišťujeme tlumočnickou službu a základní sociální poraden-
ství pro občany se sluchovým postižením v celém Morav-

skoslezském kraji. Zároveň se snažíme v tomto kraji o osvětu široké veřejnosti o problematice osob se slucho-
vým postižením. A pro lidi se sluchovým postižením dle možností realizujeme různé aktivity společně s našimi 
partnery. www.csnn.cz

Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování sociálních 
služeb Ostrava je pracovní skupina, která sdružuje město Ostrava s organizacemi, 
které pracují s osobami se sluchovým postižením a v neposlední řadě i osoby se sluchovým 
postižením. Pracovní skupina se snaží zajistit potřebu občanů se sluchovým postižením ve 
městě Ostrava.  www.kpostrava.cz

Představení Tichého světa, o.p.s., pobočky v Moravsko-
slezském kraji: Cílem pobočky v Ostravě je zlepšit postavení neslyšících 
na trhu práce v tomto kraji. Poskytujeme služby sociální rehabilitace a 
tlumočení online. Spolupracujeme také s firmami v Moravskoslezském 

kraji, které zaměstnávají osoby se sluchovým postižením. Chceme, aby pobočka pro Moravskoslezský kraj byla 
příjemným místem pro neslyšící, kde najdou potřebnou pomoc a nebudou se bát zapojit do světa slyšících.  
 www.tichysvet.cz 

Městská divadla pražská najdete v centru Prahy. Se svými třemi sály v di-
vadlech ABC a Rokoko jsou tady pro všechny pražské diváky – od dětí po seniory. Diváci 
mohou vybírat z bohatého repertoáru činoherního divadla i z řady dalších možností, jak 
trávit volný čas, oblíbené jsou např. Soirée, Představení pro nezadané, Dámské jízdy, Herec-

ké kurzy pro neherce nebo Vánoční festival. http://www.mestskadivadlaprazska.cz

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková 
organizace založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných dětí, 
dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. 
SUKI je přístupné všem sluchově postiženým i zájemcům o problematiku kochleárních 
implantátů. 

V České republice má v současné době kochleární implantát více než 500 dětí a 200 dospělých. V první polovině 
roku 2015 bylo evidováno celkově 800 implantovaných.  http://www.suki.cz/

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním stát-
ním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním 
je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku 
evropského a světového společenství a kultury. http://www.nm.cz/ 
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Klub přátel červenobílé hole sdružuje lidi s hluchoslepotou a jejich 
přátele. Zaměřuje se zejména na volnočasové aktivity a klubovou činnost. V klubu půso-
bí zejména dobrovolníci. Nemá stálé zaměstnance. Vydává internetový časopis Paprsek 
ze tmy. V různých městských knihovnách či úřadech pořádá každý rok  výstavu „Nevidí-
me, neslyšíme, ale cítíme....“,kterou viděli lidé již ve více než třiceti městech. V letošním 

roce oslaví deset let své činnosti konferencí s názvem "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů".
http://www.klubpratel.wz.cz/

Švandovo divadlo na Smíchově je scénou hlavního města Prahy a na jeho provoz 
přispívá také Městská část Praha 5. Disponuje dvěma hracími prostory - Velkým sálem pro cca 
300 diváků a suterénním variabilním Studiem pro 50 - 80 diváků podle potřeby a momentálního 
uspořádání. 
Repertoár Švandova divadla tvoří inscenace stálého činoherního souboru, ovšem můžete v 
našem divadle zhlédnout i jiné hostující divadelní soubory (Buchty a loutky, Dětské divadelní stu-
dio, Divadlo Spektákl, Just! Impro), a to nejen pražské. Svým příznivcům nabízí divadlo možnost 
setkávat se s výjimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu 

talk-show Scénické rozhovory a při pravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i world-music. 
http://www.svandovodivadlo.cz/

Obecně prospěšná společnost Tichý svět již deset let pomá-
há neslyšícím v České republice. Poskytuje jim všestrannou podporu 
prostřednictvím komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se 
do společnosti. Nabízí online tlumočení do znakového jazyka a přepis 

mluvené řeči do textu v rámci služby Tichá linka, sociální a právní poradenství a podporu při hledání zaměstnání, 
včetně programu pro žáky a absolventy škol, provozuje portál Neslyšímpracuji.cz s nabídkou volných pozic pro 
neslyšící. Působí v deseti krajích ČR. Pořádá semináře a přednášky o světě neslyšících a kurzy znakového jazyka. 
V roce 2015 se jí podařilo zajistit práci 105 neslyšícím. Zapůjčila stovku tabletů do nemocnic v ČR pro možnost 
bezbariérové komunikace s neslyšícími prostřednictvím Tiché linky. Linku využívají i některé úřady. Tichý svět 
se pod svými křídly stará o Tichou kavárnu, první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, Tichou pekárnu, kde 
pracují neslyšící pekařky, a Tiché zprávy, které vysílají každý pracovní den internetové zprávy ve znakovém jazyce. 
Více na http://www.tichysvet.cz/

Florbalová škola Bohemians je největší florbalový klub v České republice 
a velký ambasador pražského sportu obecně. Členskou základnu FbŠ Bohemians tvoří přes 
1 400 sportovců. Všechny věkové kategorie FbŠ Bohemians se pravidelně účastní nejvyšších 
soutěží. V posledních letech se FbŠ Bohemians zaměřuje na obecně sportovní a pohybové 
aktivity zejména dětí a mládeže z řad veřejnosti. Což dokládá mnoha úspěšnými projekty jako 
je School Floorball League, florbalová liga základních škol, School Match, mimořádné utkání 

pro žáky ZŠ a SŠ, či program zdravého životního stylu pro žáky základních škol Aktivní školy. Florbalová škola 
Bohemians svými projekty podporuje také sport handicapovaných, je organizátorem unikátního turnaje Prague 
Deaf Open, kterého se účastní neslyšící sportovci z celého světa. www.fbsbohemians.cz

Deaf Friendly je první agentura zajišťující tlumočení a překlad do / z českého 
znakového jazyka, mimo sociální oblast. Pro implementaci překladů na webové stránky užívá 
svoji vlastní technologii, tzv. Deaf Friendly rozšíření do prohlížeče. Více o Deaf Friendly na 
http://www.deaffriendly.cz/
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Spolek neslyšících Břeclav, z.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících, 
Jsme Spolek neslyšících Břeclav, z.s. a fungujeme dlouhá léta. Od roku 2001 jsme členem Českomoravské jedno-
ty neslyšících a od roku 2007 máme zaregistrované dvě sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:  Tlumočnické 
služby a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. www.snbreclav.cz

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a 
Středočeský kraj, o.p.s. 
Jsme pobočkou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský 
kraj, o.p.s. a konkrétně v Praze – Modřanech poskytujeme sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Posláním služeb je snižovat 

informační deficit a rozvíjet individuální dovednosti osob se sluchovým postižením prostřednictvím vzdělávacích 
a zájmových aktivit. Taktéž poskytujeme tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením. 
CNN, o.p.s. v Praze – Modřanech je pobočkou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský 
kraj, o.p.s. Toto Centrum je nástupnickou organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který na 
ni převedl sociální služby poskytované v Praze a ve Středočeském kraji. Hlavní sídlo CNN, o.p.s. je na Karlínském 
nám. 12, Praha 8. http://www.cnn-ops.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Posláním Svazu je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících, nedoslýchavých 
osob a ostatních osob se sluchovým postižením. Svaz se podílí na realizaci programů zdra-
votní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro 
osoby se sluchovým postižením. Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské 
a jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením. Je zřizovatelem 
pobočných spolků po celé České republice a obecně prospěšných společností – př. Cent-

rum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Svaz v loňském roce změnil svůj název na: 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. www.snncr.cz 

Cílem celého projektu je osvěta a podpora pro zrakově postižené, kteří se svojí vadou žijí, ale 
nevědí o jejím rozsahu nebo se bojí návštěvy svého lékaře; www.dar-zraku.web-
rychle.cz

Komplexně řešíme zaměstnávání osob se zdravotním postižením
AV Institut s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení a agen-
tura práce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zaměstnání osob se 
zdravotním postižením na otevřeném trhu práce s celostátní působ-
ností. Poskytujeme služby, které jsou nástroji pro efektivní nábor a 

vyhledání osob zdravotně postižených na konkrétní pracovní místa.  AV Institut s.r.o. je provozovatelem portálu 
www.praceozp.cz
V oblasti HR s propojením na zdravotnictví poskytujeme Linku OZP a v rámci Auditu hodnotíme typizované 
pracovní pozice OZP ve spolupráci s pracovním lékařem zaměstnavatele.
V oblasti HR nabízíme Nábor OZP a související HR procesy v oblasti Zaměstnávání OZP, edukaci HR, manage-
mentu, teamleaderů a zaměstnanců v týmu, do kterého OZP nastupuje – legislativa, nábor, komunikace s cílovou 
skupinou. Školení zajišťujeme také pro cílovou skupinu OZP na téma – Jak obstát na trhu práce, Jak napsat 
životopis, Příprava na pracovní pohovor a Prezentace OZP při přijímacím pohovoru.
V oblasti zdravotnictví spolupracujeme na medicínských projektech, realizujeme Dny zdraví, kurzy první pomoci 
a související aktivity, konference, školení a workshopy na podporu prevence zdraví.
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Jsme finalisté Social Impact Award a náš projekt lze  podpořit v rámci veřejného hlasování 
na: http://socialimpactaward.cz/

NáZNAK se snaží budovat mosty a bourat stereotypy v komunikaci mezi slyšící-
mi a neslyšícími. Propojujeme svět neslyšících a slyšících pomocí zážitkové výstavy, kde si 
návštěvníci mohou vyzkoušet, jaký je to pocit být neslyšící. Pořádáme tlumočené workshopy 
a kurzy z oblasti umění a řemesel a zvyšujeme tak v této oblasti kvalifikaci neslyšících na 
trhu práce. Skrze zvyšování povědomí o znakovém jazyce a neslyšících se snažíme přispívat 

k lepšímu vzájemnému porozumění mezi těmito světy. Naším mottem je naučit lidi kolem sebe vnímat svět jinak. 
www.naznak.cz

Hradecké centrum je registrovaným poskytovatelem dvou 
sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením (odborné sociální 
poradenství a tlumočnické služby). Kromě služeb usiluje Hradecké centrum 
o vytváření nabídky doplňkových aktivit, které podporují komunitu lidí se 
sluchovou vadou (např. besedy, psycho-rehabilitační pobyty, exkurze, vzdělá-
vací kurzy aj.).

Umělecká skupina Hands Dance: Skupina experimentující s tlumočením hudby do českého 
znakového jazyka a snahou pobavit jak slyšící, tak Neslyšící publikum. Znakový jazyka, tanec i pohyb, všechno se 
dá využít při interpretaci písní. Těšíme se na Vás.
https://www.facebook.com/Hands-Dance-569879693134846/

Hudební seskupení HALO - hrajeme jazzové standardy, písně Voskovce a Wericha, 60. léta, pop, 
rockové balady a spolupracujeme se skupinou Hands Dance.
http://bandzone.cz/hall

53. skautský oddíl neslyšících Potkani Jsme skautský smíšený oddíl, 
který pracuje s neslyšícími dětmi, ale vítáme i slyšící děti neslyšících rodičů nebo slyšící 
sourozence. Fungujeme jako ostatní skautské oddíly, scházíme se v klubovně, hrajeme hry, 
na výpravách poznáváme přírodu a v letním čase jezdíme na tábor.
http://www.skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM 
ZA SPOLUPRÁCI

ORBI PONTES
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