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Milí priatelia!
Po niekoľkomesačnej odmlke konečne

číslami.

Akými?

Ne-

chajte sa prekvapiť.

v Prievidzi a Medzinárodný festival kultúry

vydávame Myslímovin-

nepočujúcich v Nitre.

ky. Z tohto dôvodu by

Rok 2012 bude

Kedy presne a kto to

sme sa chceli poďako-

v komunite nepočujú-

bude organizovať, bu-

vať Ministerstvu kultú-

cich

deme vás informovať

ry SR, ktorý nám ne-

program.

Čaká

nás

v ďalších číslach Myslí-

dávno dalo vedieť, že

Festival

záujmovo-

moviniek. Aj o týchto

nám finančne umožní

umeleckej činnosti detí

udalostiach vám prine-

vydávať tento elektro-

a mládeže so SP v Bra-

sieme reportáž.

nický časopis, ktorý je

tislave,

na Slovensku pre ne-

v Bratislave, Neslýcha-

Ale nepredbie-

počujúcich a ich priate-

né festivaly v Senci,

hajme, najskôr si pre-

ľov azda jediným. Ten-

Trenčíne,

listujte toto číslo Myslí-

to rok prinášame zme-

a Nitre, Medzinárodný

ny. Budú to trojčísla.

deň

A prekvapíme vás aj

v Trenčíne, Slovenský

dvomi

deň

mimoriadnymi

bohatý

kultúrny

Vizuálny

deň

Piešťanoch
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Počuť srdcom
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Absolventi akreditovaného kurzu lektorského minima pre lektorov SPJ
Už po piaty raz organi-

lektorského minima pre lektorov

zoval Myslím – centrum kultú-

SPJ, ktorí sa môžu stať lektormi

ry Nepočujúcich kurz lektor-

alebo sa už stávajú lektormi SPJ:

ského minima pre lektorov SPJ

Veronika Vojtechovská, Denisa

v marci 2012, ktorý je už prá-

Gálová,

ve akreditovaný Ministerstvom

Susedková, Sabina Dvulitová,

školstva,

Linda Pašáková Svoradová, Mi-

vedy,

výskumu

Ivica

a športu SR. Marcový kurz na-

chaela

vštevovali 2 záujemcovia Ľud-

Vrábľová,

mila Baťová a Jozef Rigo.

Janka

Katarína

Kokošková,

Michal Hefty, Marián Kolarčík,

Okrem tohto kurzu sa or-

vzdelávania. Mali možnosť doučovať

Roman Polášek, Pavel Šarina,

ganizoval doučovací kurz lektorské-

zopár hodín z ďalšej problematiky

Jaroslav Cehlárik, Ján Ďurkovič

ho minima pre absolvovaných lek-

lingvistiky

a Roman Vojtechovský.

torov SPJ, ktorí už predtým absol-

a zopakovať

vovali

kurzu.

a nemohli
o absolvovaní

lektorského
získať

minima

osvedčenie
akreditovaného

programu

Palidrabová,

Martina

ďalšieho

kurz

vzdelávacieho

Tichá,

posunkového

jazyka

z predchádzajúceho

Uvádzame zoznam 16 absolventov

akreditovaného

Roman Vojtechovský

kurzu

Školenie „Systém fungovania neziskovej organizácie a jej manažment“ - pre Nepočujúcich
Myslím a Angela Hefty, zástupky-

pracoviska a na čo treba brať ohľad

ňa riaditeľa. Na toto školenie sa

pri

hlásili dvaja Nepočujúci a jedna

útvaru. Účastníci vyslovili názor, že

počujúca, ktorá ovládala slovenský

prevádzkovať chránené pracovisko

posunkový jazyk.

je veľmi ťažká úloha. Ako poslednú

riadení

takéhoto

pracovného

Počas školenia sa účastníci

tému školenia si mohli účastníci

mohli oboznámiť, čo sú to mimo-

zvýšiť vedomosti o tom, ako treba

V dňoch 16.-18.3.2012 sa

vládne, neziskové organizácie. Boli

písať projekty a načo treba dávať

konalo dvojdňové školenie pre Ne-

informovaní s tým ako treba zalo-

pozor pri tvorbe rozpočtu. Kurz

počujúcich v Bratislave. Témou ško-

žiť jednotlivé útvary mimovlád-

p r e b ie ha l

lenia bolo „Systém

fungovania

nych organizácii a ako sa to vyba-

v slovenskom posunkovom jazyku

neziskovej organizácie a jej ma-

vuje. Druhý deň sa lektori pustili

a

nažment“. Organizátorom školenia

do vysvetlenia tvorby rozpočtov

osvojiť si potrebné vedomosti bez-

bolo občianske združenie Myslím –

a financovanie neziskových orga-

bariérovo.

centrum kultúry Nepočujúcich. Ško-

nizácii. Najviac prekvapenia vyvo-

liteľmi boli Michal Hefty, riaditeľ OZ

lala téma fungovania chráneného

tak

mali

pre

N e p oč uj úc i c h

možnosť

nepočujúci

Angela Hefty

Podeľte sa o úspech
V období od 15. novembra 2011 do 18. decembra 2011 spoločnosť Telekom SK vyhlásila súťaž
„Podeľte sa o úspech“, ktorým cieľom bolo to, aby široká verejnosť mohla hlasovať na tie firmy, spoločnosti
a neziskové organizácie, ktorých považuje za najúspešnejších. Do tejto súťaže sa zapojilo občianske združenie
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich. Každá prihlásená organizácia si musela vymyslieť svoje heslo, ktoré bolo
hlavnou myšlienkou kampane za hlasovania. Do súťaže sme sa prihlásili zo zvedavosti, takisto sme chceli vyskú-
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šať, koľko ľudí by nás vedelo podporiť. No a v neposlednom rade nás lákala výhra. Pre neziskové organizácie bolo hlavnou výhrou kampaň s bannerom na internetovej stránke zoznam.sk.
Musíme priznať, že získať čo najviac hlasov pre nás nebolo jednoduché.
Vieme, že Nepočujúci aj niektorí počujúci poznajú našu organizáciu, no stále je
to málo oproti tomu, ak sa do súťaže prihlási organizácia, ktorá podporuje aktivít počujúcich, pretože počujúcich je jednoducho viac. Počas kampane sme oslovovali každého, koho sme mohli a nevedel o našej kampane. Posielali sme emaily, „vyvesili“ sme na nástenku na Facebooku. Mimoriadne napätie vzniklo

počas posledných 5 hodín hlasovania do polnoci, kedy ostatné organizácie snažili získať ešte viacej hlasov. Napokon sa nám podarilo zvíťaziť v predstihu presne o 21 hlasov. Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým, ktorý nás
podporili počas hlasovania. Ešte raz ďakujeme!
Víťazný banner, ktorý smeroval na darovanie 2% daní pre občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, mohli vidieť čitatelia webovej stránky zoznam.sk v období od 5.3. do 18.3.2012.
Angela Hefty

Počet účastníkov našich kurzov SPJ v Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
Počet

účastníkov

akreditovaných

skupinových

MŠVVaŠ

SR

kurzov

v jarnom

SPJ

semestri

2012 (február - jún): 1. modul – 4 účastníci, 2. mo-

modul – 10 účastníkov, 4. modul – 10 účastníkov a 5.
modul – 3 účastníci. Dokopy je 36 účastníkov.
Počet

účastníkov

dul – 5 účastníkov, 3. modul – 3 účastníci, 4. modul

v jesennom

– 9 účastníkov, 5. modul – 7 účastníkov a 6. modul –

1 účastník.

2 účastníci. Dokopy je 30 účastníkov.
pre začiatočníkov konané vo februári 2012: 9
účastníkov.
účastníkov

2011

(september

kurzu
-

SPJ

január):

Počet účastníkov letných intenzívnych kurzov

Počet účastníkov zimných intenzívnych kurzov

Počet

semestri

individuálneho

pre začiatočníkov konané v júli 2011: 8 účastníkov a
v septembri 2011: 11 účastníkov.
Počet účastníkov konverzačného kurzu pre mier-

skupinových

kurzov

SPJ

ne pokročilých konaného v lete 2011: 1 účastník.

v jesennom semestri 2011 (september - január):
1. modul – 10 účastníkov, 2. modul – 3 účastníci, 3.

Roman Vojtechovský

Ukážkové výučby kurzov SPJ zdarma v Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
Milí priatelia, kto z Vás má záujem naučiť sa krásny jazyk
slovenskej komunity Nepočujúcich, ale obávate sa, že neviete,
ako prebieha výučba v SPJ, alebo ako prebieha komunikácia
medzi Nepočujúcim lektorom a účastníkom kurzu v SPJ. Neváhajte, príďte medzi nás. Máte možnosť zdarma na živo vidieť
kurzy rôznych modulov od 1. až po 6. modul.
Kedy sa konajú ukážkové výučby kurzov SPJ? Konajú sa v dňoch 15.-17.5.2012, 22.-24.5.2012, 29.31.5.2012 (pondelok - streda). Presnejší čas a ktoré moduly chcete navštevovať, môžete ich nájsť na
www.myslim.sk – menu: kurz SPJ – submenu: rozvrh kurzov – ukážkové kurzy zdarma. Na ukážkové výučby
kurzov SPJ sa musíte prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky na horeuvedenej webstránke!
Neváhajte, príďte medzi nás. Tešíme sa na Vás.
Roman Vojtechovský
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Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina
(DVD-ROM) – II. prepracované vydanie
V minulom roku 2011 vy-

vyšiel DVD-ROM so zhodným názvom

šiel DVD-ROM s názvom Slovník

ale

slovenského jazyka – sloven-

z roku 2012.

ského

posunkového

s II.

jazyka

prepracovaným

vydaním

Keď niekto kúpil slovník I. vy-

pre oblasť rodina. Keďže tento

dania,

slovník

o výmenu a to zdarma. Ohláste sa mi

obsahoval

zopár

chýb

máte

právo

napr. vzťahov príslušníka rodiny

emailovou

k iným príslušníkom rodiny a ich

in@myslim.sk. Ďakujem za pochope-

pomenovania, tak som sa rozho-

nie.

dol DVD-ROM prepracovať. Začiatkom tohto roka

správou

vyžiadať
–

roma-

Roman Vojtechovský

EFFETA stredisko sv. Františka Saleského
začína realizovať projekt s názvom
PODPORA ZVYŠOVANIA DOSTUPNOSTI, KVALITY A EFEKTIVITY
TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY
Občianske združenie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského z Nitry kladie dôraz na podporu
a integráciu znevýhodnených osôb. Z tohto dôvodu už od svojho vzniku v roku 1994 tvorí a realizuje aktivity
v oblasti kultúrnej, sociálnej, vzdelávacej, pracovnej i duchovnej, ktorých hlavným cieľom je integrácia a inklúzia
osôb so sluchovým postihnutím všetkých vekových kategórií.
Sociálnym dôsledkom sluchového postihnutia (SP) je komunikačná a informačná bariéra. V nitrianskom
okrese žije približne 5 tisíc osôb so sluchovým postihnutím, z ktorých primárne vizuálne komunikuje len posunkovým jazykom približne 330 osôb. Zákon č. 448/2008 Z. z. zadefinoval nové sociálne služby "Tlmočnícku službu" (§44) pre osoby so SP a „Sprostredkovanie tlmočníckej služby"(§45) (i napriek tomu nie sú tieto sociálne
služby na Slovensku stále dostupné). To v praxi pre osoby so SP v kontakte so spoločenským prostredím spôsobuje silnú komunikačnú a informačnú barierizáciu najmä vo verejných inštitúciách, ktoré majú slúžiť tejto marginalizovanej skupine ľudí v procese sociálnej inklúzie, prípravy a uplatnenia sa na trhu práce. Tie sú z hľadiska
komunikácie pre tento typ klientely neprístupné. V súčasnosti v nitrianskom regióne pôsobí nedostatočný počet
kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí by tlmočnícku službu v zmysle zákona mohli vykonávať. Absentuje distribučná
agentúra. Tlmočnícka služba i napriek moderným informačným technológiám sa na Slovensku realizuje zatiaľ len
prostredníctvom reálneho osobného kontaktu, čo má často za následok jej nedostupnosť z dôvodu obmedzených
personálnych kvalifikovaných zdrojov a súčasne z dôvodu časovej limitovanosti tlmočníkov súvisiacej s reálnym
presunom na miesto výkonu tlmočenia - nedostupnosť služby.
Preto občianske združenie EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského začína realizovať projekt :

„Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby“
v období od 1.6.2001 – 31.5.2013. Projekt je podporený v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna
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inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. Projekt sa realizuje na vybraných školách a úradoch
v Nitre a obci Olichov (okres Zlaté Moravce). Projekt je zameraný a jeho hlavnými cieľmi sú:
Hlavným cieľom projektu je: podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby pre osoby
so sluchovým postihnutím.
Špecifickými cieľmi sú: komunikačná debarierizácia verejného priestoru, poskytovanie tlmočníckej služby pre
osoby so sluchovým postihnutím využitím inovatívnych informačných technológií, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii na trhu práce poskytovaním tlmočníckej služby a informácií v posunkovom jazyku, zvýšenie prístupnosti a mobility tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím v priamom kontakte, zavedenie nových sociálnych služieb súvisiacich s tlmočením pre osoby so sluchovým postihnutím.
Aktivity, ktoré budeme vykonávať v rámci projektu sú: mobilná tlmočnícka služba, sociálne poradenstvo
v posunkovom jazyku, tlmočnícka služba prostredníctvom informačných technológií, zriadenie agentúry tlmočníckej služby.
Cieľovou skupinou sú: ľudia všetkých vekových kategórií so sluchovým postihnutím odkázaní na túto službu.
„ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
www.esf.gov.sk

www.fsr.gov.sk

Effeta stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra; www.effeta.sk; e-mail: effeta@effeta.sk;
tel/fax: 037 /652 88 23
Kontakty na Fond sociálneho rozvoja:
RPC ESF v územnej pôsobnosti nitrianskeho samosprávneho kraja:
Poradensko - konzultačné služby vybavuje RPC ESF alebo SORO,
Fond sociálneho rozvoja a Sociálna implementačná agentúra.
Kontakty SORO:
Fond sociálneho rozvoja

Sociálna implementačná agentúra

Špitálska 6

Špitálska 8

814 55 Bratislava

816 43 Bratislava

Tel: 02/2046 2513; fax: 02/2046 2528

Tel: 02/2046 3933; fax: 02/2046 3913

e-mail: fsr@fsr.gov.sk

e-mail: info@sia.gov.sk
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Fotografická súťaž Bariéry 2011
povedať. Nedali sa nasnímať? Ako vieme,

Ako každý rok, tak aj v roku

naše postihnutie nie je viditeľné...

2011 Národná rada občanov so zdra-

Aj tak predsa sa pár fotiek našlo.

votným postihnutím usporiadala fo-

Do súťaže bolo zaslaných množstvo fo-

tografickú súťaž Bariéry.
Cieľom je poukázať prostredníc-

tiek, ktoré boli zverejnené na internete.

tvom fotografií na bariéry, prekážky, na

Ľudia mohli sami hodnotiť fotky, pričom

ktoré narážajú ľudia či s postihnutím, ale-

najväčší počet bodov vyhrával. Veronika

bo v staršom veku. Zaslaných fotiek bolo

Vojtechovská poslala do súťaže nie-

mnoho a medzi nimi bolo strašne málo

koľko fotiek, získala 5.miesto a do-

fotiek, ktoré by poukazovalo na bariéry

stala diplom a jednorazový fotoapa-

ľudí so sluchovým postihnutím. Aká je škoda, veď my

rát.
Veronika Vojtechovská

nepočujúci, by sme mohli o našich prekážkach toľko

Obnovenie webovej stránky Myslím
Ak
pravidelne

listujete
na

ohľadoch:



strán-

kach organizácie, určite

má jasnejšiu štruktúru v jednotlivých rubrikách,

si všimnete, že webo-



poskytuje jasnú orientáciu v typoch kurzoch

vá stránka Myslím sa

slovenského posunkového jazyka ako aj

obnovila. Snažili sme

v ich zámere a stupňoch pokročilosti,

si vytvoriť novú webovú stránku, keďže stará stránka



ľahko nájdete jednotlivé čísla Myslímoviniek,

už obsahovo a so svojou kapacitou nezodpovedala ras-



poskytuje videoklipy v slovenskom posunko-

túcim požiadavkám na zobrazenie profilu a služieb na-

vom jazyku,

šej organizácie.



Prerobiť webovú stránku Myslím bolo naozaj

stránke sme zvýraznili a vyzdvihli na-

ťažké a technicky náročné. Spolupracovali sme pritom

še novinky a najnovšie aktivity.

s českým Nepočujúcim webmasterom Honzom Kubíkom. Nová webová stránka sa nesie vo farbách tyrkysovej. Vybrali sme to preto, lebo táto farba je farbou
Nepočujúcich.

prostredníctvom prezentácie na úvodnej

Dúfame, že sa Vám bude páčiť naša nová webová

stránka.

Prajeme

Vám

príjemné

listovanie

a sledovanie videoklipov.
Michal Hefty

Nová webová stránka je lepšia v nasledovných

Správa zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím a občanov
so zdravotným postihnutím
Hlavnou témou zasadnutia výboru občanov so sedom výboru.
zdravotným postihnutím dňa 16. januára 2012 bol

Pán minister Mihál chcel podať návrh o zrušení

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. chránených pracovísk a chránených dielní, o ktorých sa
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene píše v spomenutom zákone z dôvodu úsporných opatrea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ní. Neskôr tento návrh stiahol z dôvodu, že možnosti
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zá- zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bez
kony. Rokovania

sa zúčastnili členovia výboru obča- existencie takýchto foriem zamestnávania by neboli re-

nov so zdravotným postihnutím a Jozef Mihál, minister álne.
práce, sociálnych veci a rodiny, ktorý je zároveň pred-

Ďalším návrhom bolo zrušenie preplácania prevádz-

Udalosti/Aktuality
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kových

nákladov,

týkajúci

sa

konkrétne

platieb

Členka výboru, pani

Viera Zahorcová,

sa vy-

a účtovníctva. Členka výboru však vyjadrila svoje

jadrila, že nikdy nezrušili chránenú dielňu po dvoch ro-

skúsenosti, podľa ktorých vybavovanie pri prevádzko-

koch a nezakladali ju odznova, veď je to vyčerpávajúce.

vých nákladov je dosť vyčerpávajúce, a preto je nutné

Zdôraznila, že podľa osobných skúsenosti vidí, že prí-

viesť aj účtovníctvo.

jem chránenej dielne sa znormalizoval alebo sa zvýšil

Počas rokovania člen výboru Michal Hefty vy-

až po piatich rokoch fungovania chránenej dielne.

slovil názor, že chránené pracovisko by malo fungovať

Vzhľadom na to, že na tomto zasadnutí neboli

minimálne dva roky a nie tri roky, pretože právne

prijaté konkrétne záverečné ustanovenia, pán Jozef Mi-

subjekty, ako sú občianske združenia, sú neziskovými

hál, predseda výboru sa poďakoval prítomným za ich

organizáciami, ktoré nemajú toľko príjmov. Podľa ná-

účasť a ukončil zasadnutie.

zoru pána ministra Mihála by však mali fungovať as-

Michal Hefty

poň päť rokov.

Riaditeľka školy pre žiakov so sluchovým postihnutím nominovaná
Týždenník
v

spolupráci

s

Slovenka

riaditeľka Základnej školy s materskou

Rozhlasom

školou pre deti a žiakov so sluchovým

a televíziou Slovenska (RTVS) a

postihnutím

Slovenským národným divadlom

v Bratislave pani Ľubica Jägrová. Viac

už po štvrtýkrát vyhlasujú anketu

o nej prečítate na zenskyweb.sk/mgr-

Slovenka roka 2012. Jej cieľom je

kubica-jaegrova.

prezentovať ženy, ktoré sú výnimoč-

Galavečer, na ktorom predstavia abso-

né a úspešné vo svojom povolaní.

lútnu

víťazku

na

Drotárskej

ankety

Slovenka

ceste

roka

Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala

2012 a víťazky jednotlivých kategórií, sa uskutoční 30.

11-členná nominačná komisia na čele s pani Sil-

mája 2012 v historickej budove Slovenského národné-

viou Gašparovičovou, manželkou prezidenta Slo-

ho divadla v Bratislave. Slávnostný galavečer môže-

venskej republiky, ktorá prevzala záštitu nad

te sledovať v priamom prenose na Jednotke Slo-

týmto slávnostným podujatím. Sú tam rôzne ka-

venskej televízie.

tegórie a o víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou SMS hlasovania a čitatelia

Zdroj:

Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania

http://zenskyweb.sk/o-projekte-slovenka-roka

na www.zenskyweb.sk. V jednej kategórií, a to Vzde-

http://zenskyweb.sk/mgr-kubica-jaegrova

lávanie a podpora mladých talentov je nominovaná

Veronika Vojtechovská

Certifikáty pre tlmočníkov


14. 04. 2012

výkon úkonu tlmočenia v rámci osobnej asis-



02. 06. 2012

tencie,



08. 09. 2012

výkon úkonu tlmočenia v rámci tlmočníckej



03. 10. 2012

služby,



24. 11. 2012

Záujemcovia, ktorí chcú získať certifikát na:




máte možnosť urobiť skúšku v Asociácii tlmočníkov
posunkovej

reči

nepočujúcich

Slovenska

(ATLPRENES). Približné termíny skúšok sú nasledovné:

Pozor, termíny sa môžu zmeniť! Viac informácií
nájdete

na

www.atlprenes.szm.com/pages_new/

certifikaty_2012.html
Veronika Vojtechovská
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Zaujímavosti
Občianska vojna v bývalej Juhoslávii

Vyberiem si jednu zaují-

či vojenské útoky prebudil. Na

mavú pasáž zo života nepoču-

popud toho, čo videl, dostal ná-

júcich z čias občianskej vojny

pad namaľovať na tričko terč

v bývalej

Juhoslávii

z knihy

s nápisom „Nestrieľajte nepo-

s českým

názvom

Průvodce

čujúcich“ a hrdo ju nosil. Ne-

problematikou

neslyšících

skôr to skopírovali všetci.

v bývalé Jugoslávii a v současném Srbsku (2010) od nepoču-

Použitá literatúra:

júceho autora Romana Lupomě-

LUPOMĚSKÝ, R. Průvodce prob-

ského.

lematikou

neslyšících

Juhoslávie nedokázali predstaviť vznik ob-

Jugoslávii

a v současném

občianskej čianskej vojny. Raz sa aj stalo,

sku. Praha: Neslyšící bez nadě-

Po
a pred

rozpade

začiatkom

vojny

zlyhala

dohoda

že

Niektorí

v Belehrade sa v noci pri americ-

nepočujúci v bývalej Juhoslávii

kom leteckom útoku na policajné

o zjednotení

krajiny.

jeden

nepočujúci

žijúci

v bývalé
Srb-

je, 2010. 64 s. ISBN 978-80254-7905-6.
Roman Vojtechovský

Bývanie pre nepočujúcich
jmom a predajom rodinných do-

prostredníctvom

posunkového

mov, chát a sprostredkovaním pre-

jazyka, jazyka im najbližšieho.

daja a prenájmom pozemkov, garáSpoločnosť Century 21

ží a podobne nielen v Prahe, ale

Viac

i po celej Českej republike.

www.bydleniproneslysici.cz/.

je realitná kancelária, ktorá sa
nachádza

Českej

litnou kanceláriou a v nej pracujú

v Prahe a poskytuje sociálnu služ-

vyškolení makléri. Medzi nimi aj

bu

nepočujúci

nepočujúcich

a

ľudí

maklér

Tomáš

s poruchou sluchu. Spoločnosť sa

Wirth. Nepočujúci alebo ľudia

zaoberá predajom a prenájmom

s poruchou sluchu majú takto

bytov,

možnosť

výmenou

bytov,

prená-

nájdete

na:

Century 21 je známou rea-

republike,

pre

v

informácií

riešiť

nehnuteľnosť

Zdroj

informácií

a

obrázkov:

www.bydleniproneslysici.cz

Veronika Vojtechovská

Kurzy slovenského posunkového jazyka už aj v Prešove
Ten, kto sa chce naučiť náš

slovenského po-

Viac informácií nájdete na

krásny jazyk – posunkový jazyk

sunkového jazy-

www.spj.tym.sk.

a býva ďaleko od Bratislavy na vý-

ka

chodnom Slovensku, má už koneč-

Ponúkajú skupino-

ne možnosť.

vé,

Firma s názvom VIZKOM
sa rozhodla realizovať aj kurzy

a

v

Prešove.
individuálne

špecializované

skupinové

kurzy.

Veronika Vojtechovská
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Posunky štátov, hlavných a známych miest
Putujeme ďalej krajinou a zastavíme sa v Dánsku a Estónsku a pri ich hlavných mestách. Neskôr sa dostaneme na Faerské ostrovy. Odtiaľ poputujeme do Fínska a Francúzska.

Dánsko (posunok sa používa na Slovensku)

Estónsko

Dánsko

Kodaň

Tallin

Faerské ostrovy

Strana 11
Minislovník

Torshavn

Helsinki

Francúzsko

Fínsko

Fínsko (posunok sa používa na Slovensku)

Francúzsko (posunok sa
používa na Slovensku)

Francúzsko
(posunok sa používa na Slovensku)

Vlajky: www.mapsofworld.com, niektoré posunky z CD: Signs for Countries in Europe & Beyond. [CD-ROM]. EFSLI, 2008.
Veronika Vojtechovská, Roman Vojtechovský, Ľudmila Baťová

PUBLIKÁCIE V OZ MYSLÍM
Publikácie, ktoré vydalo OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, možno objednať cez eshop@myslim.sk.

Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku
Autorka: Veronika Vojtechovská
Typ publikácie: kniha
Rok vydania: 2011
Počet strán: 84
Formát knihy: A5
Obsah knihy:



Priezviská ako súčasť vlastných mien v slovenskom jazyku



Menné posunky v posunkovom jazyku



Menné posunky na Slovensku

Cena: 3,99 €

Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka
pre oblasť rodina
Autor: Roman Vojtechovský
Typ publikácie: DVD-ROM
Rok vydania: 2012
Obsah DVD-ROM:



Heslá z oblasti rodina,



Témy z oblasti rodina (predkovia, súrodenci, potomkovia, strýkovia a tety,
bratranci a sesternice, synovci a netere, príbuzní vzniknutí sobášom, príbuzní
krstom, nevlastní príbuzní, osoby nevzniknuté sobášom)

Cena: 2,99 €

Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich
Autor: Roman Vojtechovský
Typ publikácie: kniha
Rok vydania: 2011
Počet strán: 274 strán
Formát knihy: A5
Obsah knihy:



Komunita Nepočujúcich



Kultúra Nepočujúcich



Stručná história starostlivosti o osoby s poruchou sluchu



Spolky - rozvoj činnosti,



Posunkový jazyk a iné komunikačné formy



Metódy vzdelávania Nepočujúcich a práva Nepočujúcich

Cena: 9,99 €

