
Program konference

24.9.2020 Komunikace osob se sluchovým 

postižením
Quality Hotel Ostrava City (místo se ještě může změnit)

DOPOLEDNÍ ČÁST

[8:30] - [9:00] Prezence účastníků

[9:00] - [9:05] Zahájení konference

[Moderátor představí téma konference]

Workshopy vystavovatelů [představí moderátor konference]

[9:05] - [9:30] Příklady z praxe – zajištění terénního tlumočení v bydlišti klienta při 

sociálním šetření

Pavlína Zarubová, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., Ostrava

[9:30] - [10:15] Osoby se sluchovým postižením

Andrea Hudáková, Karlova univerzita

[10:15] - [10:35] Coffee break

[10:35] - [11:05] Komunikační bariéra a diskriminace na pracovišti

Kamila Pavelková, Tichý svět, o.p.s.

[11:05] - [11:30] Diskuse

[11:05] - [11:30] Workshopy vystavovatelů [představí moderátor konference]

[11:30] - [12:30]   Obědová pauza – oběd nezajišťuje organizátor konference

Projekt je realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostravy.



ODPOLEDNÍ ČÁST

[12:30] - [13:00] Podpora a rozvoj funkční komunikace u neslyšícího dítěte

Radka Horáková, Masarykova univerzita

[13:00] - [13:30] Rozvoj komunikace dětí raného věku v rodině

Anna Kučerová, Lena Vaňková, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

[13:30] - [14:00] Praktické zkušenosti se simultánním přepisem

Martin Novák, Česká unie neslyšících, z.ú.

[14:00] - [14:15] Coffee break

[14:15] - [14:30] Plánujeme spolu

Aneta Hašková, Komunitní plánování Ostrava, pracovní skupina 

    Občané se sluchovým postižením

[14:30] - [14:55] Workshopy vystavovatelů [představí moderátor konference]

[14:55] - [15:00] Shrnutí konference

15:00 Závěr konference

   

   Průběh konference je simultánně tlumočený do českého znakového jazyka. 

   Simultánní přepis mluveného slova je zajištěný.

Účast na konference je bez poplatku. 

Sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách účastí na konferenci získají   
potvrzení pro plnění svého ročního povinného vzdělávání. 

Projekt je realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostravy.
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