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Méďa Čumáček o světě neslyšících a nedoslýchavých lidí 
Sluchové postižení je jedno z nejméně 

chápaných zdravotních postižení. Člověk 
s vadou sluchu není na první pohled ničím 
zvláštní, tato vada není – na rozdíl od zra-
kové nebo tělesné – ihned postřehnutelné. 
Jak složitou problematiku vysvětlit dětem? 
Mgr. Lenka Pokorná, ředitelka společnosti 
Ergotep CSR Institut, o.p.s., se obrátila na 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Po vzájemné dohodě připravily pra-
covnice Centra pro děti a žáky Mateřské 
a Základní školy Proseč malé „divadelní“ 
představení. Ve čtvrtek 27. března 2014 
dopoledne sledovalo v přednáškové míst-
nosti vzdělávacího centra Ergoeduka pří-
běh o třech medvědích kamarádech téměř 
sto dětí. Medvídci – slyšící, nedoslýchavý a 
neslyšící – naráželi během svého přátelství 
na problémy s odlišnými komunikačními 
požadavky a hledali cestu, jak spolu co nej-
lépe vycházet. Téma se ukázalo velmi ak-
tuální; mezi dětmi předškolního věku byl v 
integraci chlapeček s nedoslýchavostí. Tato 

skutečnost ovlivnila informovanost dět-
ských posluchačů. Znali pojem odezírání 
a znakový jazyk, ale již se neorientovali v 
jednotlivých sluchových vadách, stejně jako 
v základních komunikačních pravidlech. 

„Když někdo neslyší, tak na něj nebudeme 
mluvit česky, ale anglicky,“ odpověděl jeden 
z chlapců na otázku, jak by komunikoval s 
neslyšícím kamarádem. 

A tak doktorka Oušková, alias Romana 
Procházková, provedla posluchače celou 
problematikou, medvídci v podání Jitky 
Motyčkové zajišťovali udržení pozornosti 
a napomáhali v interakci s dětmi. V závěru 
programu si děti samy zkusily popovídat s 
neslyšícím medvídkem Čumáčkem, který 
komunikoval pouze ve znakovém jazyce. 
Všechny odvážné děti potřebovaly pomoci 
s vyjadřováním, stejně jako jejich paní uči-
telky, které byly za jásotu malých poslu-
chačů vyvolány do popředí. „Medvídku, 
víš, kdo v naší třídě nejvíc zlobí?“ tázala se 
jedna z učitelek Základní školy Čumáčka. 
Medvídek upozornil na chyby v artikulaci 
a paní učitelka musela zopakovat větu tři-
krát, než byl spokojen. „Nejvíc, Čumáčku, 
v naší třídě zlobí paní učitelka!“ zaznělo 
nakonec. Úsměv na tvářích vyloudila také 
reakce pana učitele místní Mateřské školy. 
Ten při závěrečné ukázce komunikace při-
stoupil rovnou k pantomimickému způsobu 
vyjádření.  A nutno podotknout, že velmi 
zdařilému. Z učitelova bezeslovního sdě-

lení téměř všichni pochopili, že bude mít k 
obědu rybu a že nabízí Čumáčkovi jídlo a 
pití. Přednáškový program získala Mateřská 
a Základní škola darem od Ergotep CSR 
Institut, o.p.s.  Děkujeme za pozvání. 

Text: Romana Procházková, autorka je 
pracovnicí projektu ESF Smysluplné pra-
covní uplatnění osob se sluchovým postiže-
ním

Foto: Zdena Němcová, Ergotep 
BOX: Centrum pro dětský sluch Tam-

tam, o.p.s. (dříve Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených, o.s.) se zaměřuje na 
poskytování komplexních služeb pro ro-
diny se sluchově postiženými dětmi. Služeb 
Střediska rané péče, Aktivačního centra, 
spolupracujícího Informačního centra ro-
dičů a přátel sluchově postižených, o.s. a 
psychologické poradny využívají lidé z celé 
republiky. Služby se postupně rozšířily i na 
cílovou skupinu lidí se sluchovým postiže-
ním a ostatní zájemce o problematiku světa 
neslyšících. www.detskysluch.cz 

kde mohou Vaše děti  

druhý prázdninový ročník

smysluplně prožít
jeden 

z prázdninových 
týdnů.

4. - 8. 8. 2014

Vzdělávací centrum 

Kontakt:
p. Štrumfová

734 474 050, 
přihlásit se je možné na
www.ergoeduka.cz 
Přihlášky přijímáme do 

19.5.2014.

Kurz je 
pro děti 

a mládež 
ve věku od 

5 do 15 let.

Výuku a veškeré 
aktivity 

povedou 
kvalifikovaní 

lektoři.
Kurz pro 

všechny, 
kteří mají 
rádi divadlo 
a baví je 
angličtina.

Letní angličtina  

pořádá

letní angličtiny,

Kurz bude zakončen
vystoupením
pro rodiče

v pátek 8.8.
od 14.00 hodin.

Rodiče
každý den 
děti přivezou
do 8.00 hodin. 
děti 5 - 7 let
vyzvednou 
v 13.30 
hodin, děti 8 -15 let
v 15.00 hodin.

Usnadněte 
svým dětem 
cestu za 
poznáním 
a umožněte jim 
seznámit se 
s angličtinou 
nebo 
prohloubit 
znalosti
tohoto 
světového 
jazyka 
zábavnou 
formou.

V pondělí 4.8. 
začínáme 
v 7.30 hodin.

Úhrada kurzu, 
předání dětí 
a vzájemných
informací

Cena 
5denního 
kurzu je
1500 Kč 
včetně 
obědů.


