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Problematika hluchoty: aktuální otázky 
pátek 5. října 2018 

 

Specifika poradenství pro neslyšící 
Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. 

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. - Vedoucí Poradny Praha, 

poradce pro neslyšící - e-mail: j.vrchotova@nrzp.cz  

 
  sociální a sociálně-právní poradenství 
  poradenství nemusí být jen pro sluchový handicap, ale pro všechny 
  pomoci, poradit, kam si podat žádost…  
  poskytovatel odborného sosiálního poradenství (zákon 108/2006 Sb.)  

 
  osobní poradenství v ZJ – Praha,  
  poradenství s přepisem, příp. s objednaným tlumočníkem – Brno, Ostrava, Pardubice  
  konzultace e-mailem, drobné rady a info přes SMS/WhatsApp - např. rozhodnutí od úřadu -> co s tím 

dělat 
  spolupráce s Transkript online s.r.o. – Hovor bez bariér 

 
  cílovka všichni OZP vč. neslyšících, senioři, pečující, rodinní příslušníci (rodiče, partneři…)  
  na webových stránkách nově i videa ve ZJ – http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-

regionech/1977-informace-o-sluzbach-poradny-nrzp-cr.html  
  snaha objednávat slyšící - neslyšící - slyšící - neslyšící - …, aby se neviděli, nepoznali, nevyptávali 

 

Cíl NRZP ČR 
  poskytnout klientům dostatečné množství informací, aby byli schopni sami řešit svou situaci – vědět, k 

čemu se zavazuje, co mu hrozí 
  být samostatný 
  klient popíše situaci -> navrhnou se možnosti řešení (možnost spolupráce s právníkem) 

  vyhledávání sociálních služeb napříč republikou 
  pomoc při vyřizování dávek a příspěvků (průkaz 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 potřeba předat jasné, přehledné, srozumitelné a aktuální informace -> podle nich se bude klient sám 

rozhodovat 

 
  pomůžou napsat žalobu, námitku, ALE nejsou advokáti 
  dají informace, aby věděli, zda žádost podat nebo ne – neženou klienty do zbytečného řízení 
  provedou klienty všemi kroky – jdou do hloubky 
  jsou dostupní a srozumitelní, ALE nezastupují práci úřadů 
  spolupracují s legislativním odborem NRZP ČR – znají legislativu, legislativní minulost i návrhy zákonů 
  informují, připraví na řízení – předchází problémům  

 

V čem je poradenství pro sluchově postižené jiné? 
  klientela poradny - nejen neslyšící, ale i kombinovaná postižení (ohluchlí, hluchoslepí, nedoslýchaví, 

uživatelé KI, rodiče dětí se SP, …) 
  příklad - Jednání se zájemcem o službu - mailem, SMS, osobně, telefonicky, … 

 

ZLATÉ PRAVIDLO: KAŽDÉMU PODLE JEHO POTŘEB 
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Komunikace: 
  nedoslýchaví, neslyšící, ochluchlí 

  neporozumění (psané) ČJ 
  nespolehlivost odezírání 
  u seniorů často i horší zrak 
  stále ověřovat porozumění 
  jiné materiály - upravené a zjednodušené texty 
  podtrhávání, zvýrazňovače, štítky, kresby, … 

 

 Komunikace na dálku: 
  komunikace skrz SMS, WhasApp, e-mail, … 
  trvá déle + riziko nedorozumění 
  psát/nepsat v „ČJ neslyšících“ -> psát správnou, jednoduchou, srozumitelnou češtinou 

 

Osobní konzultace:  
  základ poradenství – ukázat, vysvětlit, diskutovat, … 
  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 

 

NEDĚLAT Z NESLYŠÍCÍCH HLUPÁKY!  

 

Riziko podpisu:  
  podepíší, přestože nerozumí 
  časté výmluvy  
  obava přiznat, že nerozumí (abych nebyl za hlupáka) 
  může být manipulací 

 

Potřeba tlumočení:  
  u slyšících – dostanou informace, v případě potřeby volat 
  u neslyšících –zajištění tlumočníka (na danou problematiku) + info pro klienta (příprava na jednání), příp. 

spolupráce s rodinou -> NEJLÉPE SE PŘIZPŮSOBÍ SLYŠÍCÍ   
  málo tlumočníků – lze řešit vyjednáním termínu a spoluprací s tlumočníkem  
  „Tlumočení“ rodiči nebo slyšícími (ne)zletilými dětmi je nevhodné – riziko manipulace/zneužívání 
  určitá bezbrannost vůči slyšícím  

 

Psaní textů:  
  problém s porozuměním – úřední texty 
  odvolání, námitky – na sepsání většinou nestačí vzor 
  často narušené rodinné vazby (se slyšícími)  

 

Porozumění oběma stranám: 
  kulturní odlišnosti 
  jiné uvažování, jiné informace 
  dopisy, maily – slyšící neví, že jedná s neslyšícím (př. soudy) 
  někdy nátlak od slyšících 

 

Co je potřeba?  
  týmová spolupráce (další služby, tlumočníci, právníci, rodina, blízcí, …)  
  klienti se nacházejí v různých životních situacích  
  vliv spolků, organizací, tradic, komunity, … 
  nezapomínat na „znalost” terénu 
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S čím se setkávají? 
  poradce nedělá jen sociální 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 
  pocit křivdy (kdybych já líp slyšel…) 
  tlak - přehnaná očekávání - ty slyšíš = všechno víš, všemu rozumíš 
  riziko – kopírování názoru poradce 
  práce s hranicemi + supervize  

 

Vliv rodiny:  
  velký vliv 
  u jednání přítomní rodiče 
  tlumočníkem bývají slyšící děti  
  slyšící rodiče přebírají odpovědnost za neslyšící děti 
  „nevím, máma to nějak zařídila” 
  neslyšícího doprovází (šikovnější) nedoslýchavý 
  výhody - ověřování porozumění 

 

V čem jsou neslyšící stejní se slyšícími? 
  pasivní X aktivní 
  svalování viny 
  chtějí X nechtějí řešit problémy 
  zaměstnaní X obtížně zaměstnatelní 
  manipulace, nátlak 
  pasivita - „vyřeš to za mě, jsi tu od toho” 
  „já mám právo” 

 

Co musí poradce umět:  
  legislativa (novinky, připravované změny, …) 
  služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 
  znát služby v regionu a pomůcky (nejen pro neslyšící) 
  komunikovat = kvalitní znakový jazyk 
  srozumitelnost 
  umět informace předat 
  asertivita, hranice, etika, obrana před vyhořením, …  

 

DOBRÁ PORADNA JE ROZCESTNÍK DO DALŠÍCH SLUŽEB 

 

 

PŘÍKLADY Z PRAXE 

 

Jak používat léky? 

Mohu si přivydělávat k ID?  

Je můj plat omezen?  

Strašení posudkovým lékařem 

Firma platí málo kvůli ID - firma „chrání”, aby nevzali ID 

Strašení před úředníky 

Komunikační bariéry 

Mám nárok na rekvalifikaci od ÚP? - může zažádat kdokoliv, ALE u neslyšících problém (cena 12 - 15 000, 

ale kurz cca 150 hodin s tlumočníkem, takže se velmi prodraží) - možná diskriminace? 

Pomůcky - signalizace pláče dítěte - jak vybrat, požádat, doložit -> úřední dopisy… 

Domácí násilí - ženy i muži (ne příliš časté), co je to domácí násilí? 
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Co neslyšící trápí: 
  rušení důchodu 
  odebrání průkazu ZTP 
  nerozumění 

 

Co neslyšící potřebují? 
  informace, srozumitelné (nejlépe ve ZJ) 
  stejné podmínky jako slyšící (v dobrém i „zlém”)  
  vedení k zodpovědnosti (úkol pro školy a rodiče)  
  žádné výjimky a úlevy 
  osvětu mezi slyšícími i neslyšícími 

 

 

Brožura: I bez sluchu se domluvíme - 

-> zprůchodnit cestu k neslyšícím 
  jaký může být neslyšící, jak se pozná, jak s ním komunikovat, … 


