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Kdo jsme? A co nabízíme?

Poskytovatel odborného sociálního poradenství 

(podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Poradenství pro osoby se SP

• osobní poradenství ve ZJ - Praha

• poradenství s přepisem – Brno, Ostrava, Pardubice

(spolupráce Transkript online s.r.o. - Hovor bez bariér)

• konzultace e-mailem

• drobné rady a info přes SMS/WhatsApp

Pro koho tu jsme?

• OZP vč. neslyšících

• senioři

• pečující

• rodinní příslušníci = rodiče dětí se SP, děti rodičů se SP,…



Kdo jsme? A co nabízíme?

Info o službě v ČZJ

• www.nrzp.cz – Poradna NRZP ČR – Informace o službách Poradny



Cíle NRZP ČR

Hlavním cíl NRZP ČR 

• obhajoba, prosazování a naplňování práv,

zájmů a potřeb zdravotně postižených občanů

v součinnosti s orgány státní správy a

samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.



Cíle poraden NRZP ČR

• Cílem Poradny NRZP ČR je poskytnout klientovi 
dostatečné množství informací, díky kterým se bude 
lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci, kterou 
bude schopen řešit svými vlastními silami a bude tak 
docházet ke snížení jeho závislosti na síti sociálních služeb.

• Prostřednictvím odborného sociálního poradenství 
zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta, 
především jeho kompetence a schopnosti týkající se 
prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem řešení 
nepříznivé sociální situace.

Zjednodušení cílů: 

• Informovaný klient

• Samostatný klient



Jak pracujeme? 

1. zakázku rozklíčujeme – posoudíme NSS

2. navrhneme možnosti řešení

(spolupráce s právníkem)

Co nabízíme? - Příklady

• vyhledávání sociálních služeb 

• pomoc při vyřizování dávek a příspěvků

(průkazy OZP, PnM, PnP, dávky HN, SSP,…)

• pomůcky – vyhledávání, úhrada (sociální x zdravotní)

• pojištění – nemocenské, sociální, zdravotní 

• invalidní důchody

• překlady (úředních) dopisů

• pomoc při sepsání námitky, odvolání,…



• Je na klientovi, jakou možnost zvolí. 

• Na nás je, aby měl

- jasné

- přehledné

- srozumitelné

- aktuální 

informace.

• A podle nich se bude schopen SÁM rozhodovat.



Jací jsme?

Nejsme advokáti, ale… - pomůžeme napsat žalobu, námitku,…

Neženeme klienty do zbytečného řízení – ale dáme informace, 

aby věděli, zda žádost (odvolání, žalobu,…) podat nebo ne

Jdeme do hloubky – nejen žádost – odvolání, ale všechny kroky 

řízení,…

Nenahrazujeme práci úřadů, ale… - jsme dostupní a srozumitelní

Známe legislativu a nejen to – spolupracujeme s legislativním 

odborem NRZP ČR, známe návrhy zákonů,… 

Problémům předcházíme – informujeme,… připravíme na řízení,…
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V čem je poradenství pro SP jiné?

• klientela poradny – nejen neslyšící, ale i kombinovaná 

postižení (ohluchlí, hluchoslepí, nedoslýchaví, uživatelé 

KI, rodiče dětí se SP,…)

• je to jiné a není to jiné

• Příklad - Jednání se zájemcem o službu – mailem, 

SMS, osobně, telefonicky,…



10

Zlaté pravidlo:

Každému 

podle jeho 

potřeb
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Komunikace, komunikace…

• Nedoslýchavý kl. Ohluchlý kl.       Neslyšící kl.

(často senior)

• (ne)porozumění (psané)Čj

• nespolehlivost odezírání

• u seniorů bývá i horší zrak

• stále ověřovat porozumění

• jiné materiály - upravené a zjednodušené texty

• podtrhávání, zvýrazňovače, štítky, kresby…



Komunikace na dálku

• komunikace SMS, whatsapp, mail,…

• trvá déle + riziko nedorozumění

• psát/nepsat v “Čj neslyšících“

• hodně odrážek, krátké věty, česká slova, 
konkrétní sdělení,…

• ideálem možnost (osobní) komunikace ve ZJ

• když ne osobně, tak přes webcam
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Osobní konzultace

• základ poradenství – ukáži, vysvětlím, 

diskutujeme, klient se ptá,…

• terminologie (znají dávky dle částek)

• omyly vyplývající z jazykové bariéry 

• neznalost některých běžných věcí 

• nedostupnost informací z běžných zdrojů (TV, 

internet,… - dlouhé texty)

• málo čtou, volí špatné zdroje 
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Riziko podpisu 

• Podepíší, přestože nerozumí

• Časté výmluvy 

• Obava přiznat, že nerozumí (abych nebyl za 
hlupáka)

• Může být manipulací 
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Potřeba tlumočení

• U slyšících - tak, info máte a teď si to na úřadě vyřídíte, kdyby 
něco, volejte

• U neslyšících – zajištění tlumočníka (na danou problematiku) + 
info pro klienta (příprava na jednání), i spolupráce s rodinou (?)

• Málo tlumočníků – lze řešit vyjednáním termínu a spoluprací 
s tlumočníkem (nejlépe se může přizpůsobit slyšící)

• „Tlumočení“ rodiči  nebo slyšícími (ne)zletilými dětmi. 

(Riziko manipulace/zneužívání slyšícími rodinou.)

• Určitá bezbrannost vůči slyšícím
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Psaní textů

• problém s porozuměním - úřední texty 

• odvolání, námitka - na sepsání nestačí jen vzor

(ale někdy ano )

• dopis tetě, telefon slyšícímu bratrovi,… 

• často narušené rodinné vazby (se slyšícími)

16



Rozumím oběma stranám 
– slyšící i neslyšící

• kulturní odlišnosti

• jiné uvažování, jiné informace 

• dopisy, maily - slyšící neví, že jedná 
s neslyšícím (př. soudy)

• někdy nátlak od slyšících
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• Týmová spolupráce (jiné služby, tlumočníci, 
právníci,… rodina, blízcí,… partner, děti,…)

• Klienti se nacházejí v různých životních 
situacích

• Vliv spolků, organizací,… tradic, komunity,…

• Nezapomínat na „znalost terénu“

18

Co je potřeba?



• poradce nedělá jen soc. práci - zdrojem osvěty

• pomoc od „sousedky“

• neslyšící žena vyřizuje za neslyšícího manžela (nebo s ním)

• velká (ne)důvěra vůči slyšícím x závislost na slyšících

• jsou zvyklí, že Nerozumí

• pocity křivdy (kdybych já líp slyšel)

tlak (přehnaná očekávání) – ty slyšíš = všechno víš, všemu 
rozumíš 

Riziko – kopírování názoru poradce

Práce s hranicemi + supervize

S čím se také setkávám



• u jednání přítomní rodiče

• tlumočníkem slyšící děti

• slyšící rodiče přebírají odpovědnost za neslyšící 

děti

• „nevím, máma to nějak zařídila“

• neslyšícího doprovází (šikovnější) nedoslýchavý

• Výhody – ověřování porozumění 

Velký vliv rodiny



• pasivní x aktivní

• svalování viny 

• chtějí x nechtějí řešit

• zaměstnaní x obtížně zaměstnatelní

• manipulace, nátlak

• pasivita – „vyřeš to za mě, jsi tu od toho“

• „já mám právo“

V čem jsou neslyšící stejní 
jako slyšící?



Co musí poradce umět

Znalosti

- Legislativa (novinky, připravované změny,…)
- služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
- znát služby v regionu (nejen pro neslyšící)
- pomůcky (nejen pro neslyšící)
- …

Dovednosti
- Komunikovat = kvalitní znakový jazyk
- Srozumitelnost
- Umět informace předat
- Asertivita, hranice, etika,… obrana před vyhořením

Dobrá poradna je „rozcestník“ do dalších služeb

Dobrý poradce pro neslyšící je tlumočník a zároveň 
chodící encyklopedie .



Pár příkladů z praxe
Byl jsem u lékaře (bez tlumočníka), dostal jsem léky, nevím, jak je užívat.

Každý lékař mi předepisuje jiné léky, většinou se neptají, co už užívám.

Důchod a práce – Mohu si k ID přivydělat? Je můj plat nějak omezen?

Posudkový lékař mi řekl, že, když budu pracovat odeberou mi ID.

Výplata v zaměstnání – Firma mi platí málo, protože mám ID a nesmím si 

prý víc vydělat. Prý mě chrání, aby mi nevzali ID.

Úřad práce – firmy – komunikační bariéra + předsudky

Příklad – Rekvalifikace od ÚP – je na ni nárok nebo ne?

Pomůcky – signalizace pláče dítěte – jak vybrat, požádat, dokladovat, 

úřední dopisy

Domácí násilí – na ženách, na mužích

Co je to domácí násilí? – Psychické x fyzické

Jak se bránit?



Co neslyšící trápí?

Mám nedostatek informací 

- nevím, jak na to
- nesrozumitelné (úřední) dopisy
- složité formuláře
- komplikované a zdlouhavé řízení

Mám chybné a nepřesné informace 
- zrušení ID
- odebrání průkazu ZTP všem neslyšícím

Nerozumím informacím
- podepsala jsem, ale nerozumím textu (smlouva,…)
- Podepsat můžeš, přečíst (rozumět) musíš .



Co s tím?

Rovnost před zákonem

- Neznalost zákona neomlouvá.

- Ale neslyšící si to nepřečtou. 

- A, když ano, nerozumí.

Neudělala jsem to/nezaplatil/…

- Protože jsem o tom nevěděl.

- Povinné ručení, daňové přiznání.

- Pojištění (zdravotní - OSVČ, bytu, cestovní,…)



• Omezení „svéprávnosti“ ve vztahu k textům         
a smlouvám?

• Výchova dětí? Řízení auta? Zákaz podnikání?

• Kdo a jací neslyšící? – ohluchlí? – nedoslýchaví?...

Mají mít neslyšící speciální 

„úlevy“ před zákonem?



• informace, informace, informace

• srozumitelné (nejlépe ve ZJ)

• stejné podmínky jako slyšící (v dobrém i ve „zlém“)

• vedení k zodpovědnosti (úkol pro školy a rodiče)

• žádné výjimky a úlevy

• osvětu mezi slyšícími i neslyšícími

Co neslyšící potřebují?





Děkuji za pozornost

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.

Vedoucí Poradny NRZP ČR
poradce pro neslyšící

tel.: 266 753 427 
SMS/WhatsApp: 735 105 585
e-mail: j.vrchotova@nrzp.cz
www.nrzp.cz


