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Úvodem
Řekněme si úvodem pár slov o periodiku, které máte právě před sebou.
Jedná se o Občasník vydávaný v souvislosti s probíhajícím projektem Vzděláním k
úspěchu bez bariér zaštítěný Informačním a poradenským centrem Západočeské
univerzity.
V prvním čísle tohoto časopisu si představíme výše zmiňovaný projekt, co je
jeho náplní, cíli a aktivitami. V dalších kapitolách budou představení významní
partneři projektu, kteří se budou svými odbornými znalostmi a dovednostmi na
projektu a jeho realizaci také podílet.
Jako první bude představeno informační a vzdělávací středisko INFO
KARIÉRA, které je hlavním partnerem projektu. Budou následovat neméně důležité
partnerské organizace jako krajské středisko Tyfloservis, o.p.s., Tyflocentrum Plzeň,
o.p.s., Ledovec, z.s. a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.
Občasník je umístěn v rámci virtuální poradny (https://bezbarier.zcu.cz/), kde
najdete nejen Občasník, ale také aktuality k různým tématům v rámci projektu,
odkazy na odborníky, webináře a pozvánky na zajímavé akce.
Ráda bych tedy poděkovala všem zmiňovaným organizacím za spolupráci a za
pečlivě zpracované příspěvky do tohoto vydání. Za celý realizační tým Informačního
a poradenského centra přeji příjemné počtení.
PhDr. Linda Albrechtová, Ph.D.
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Vzděláním k úspěchu bez bariér
Vzděláním

k úspěchu

bez

bariér

(reg.

č.

CZ.02.3.62/0.0/0.0/

16_037/0003942) je projekt spadající pod Informační a poradenské centrum
Západočeské univerzity. Projekt byl zahájen v červenci 2017 a datum jeho ukončení
je stanoven na konec června roku 2020; je realizován v rámci programu Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Cílem projektu je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP) do běžných škol. Je třeba, aby byl zajištěn maximální rozvoj žáka.
Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se
zkušenými kolegy a dalšími odbornými pracovníky nejen z oblasti vzdělávání.
Projekt se bude snažit nastavit kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání.
Cílovou skupinou jsou tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami, osoby,
které se podílejí na výchově a vzdělávání dětí, pracovníci škol a školských zařízení.
Aktivity projektu budou směrovány na podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami při vstupu na trh práce. Budou se zaměřovat jak na
teoretickou přípravu žáků se SVP na zaměstnání, tak na praktickou přípravu. Bude
se jednat o zaměření na studenty středních a základních škol. Cílem bude podpora
studentů pro jejich vstup do dalšího vzdělávání tak, aby získali lepší kompetence
pro trh práce. V rámci podpory žáků se projekt zaměří na diagnostiku silných a
slabých stránek žáků, praktické dovednosti (doučování českého a anglického
jazyka, psychologické a kariérové poradenství), zkušební pohovory s personalisty či
psychologické poradenství nebo motivační aktivity. Pro žáky budou připraveny
aktivity ve formě přednášek na školách, kde se projekt bude snažit pomoci zbavit
děti ostychu a vysvětlit jim, že se svým handicapem musí umět pracovat a
přizpůsobit se tak i pro své budoucí zaměstnání, aktivity zahrnují i podporu inkluze
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a pravidelné poradny pro žáky se SVP; projekt nabídne např. letní školu či Dny bez
bariér.
V projektu se dále počítá s vytvořením virtuálního prostoru, kde bude
možnost volné diskuze – intervence odborníků z dané oblasti tzv. „ virtuální
poradna“. Zde mohou např. rodiče dětí kontaktovat odborníky či mohou své
problémy a dotazy sdílet s ostatními účastníky projektu, protože virtuální poradna je
otevřena veřejnosti, budou zde umístěny i webináře. Především je ale poradna
hlavně určena cílové skupině, což jsou pedagogičtí pracovníci.
Projekt by chtěl také podpořit propojování rodičů dětí a žáků se SVP. Jedná
se o vznik vzdělávacího systému a vzdělávacích aplikací, které usnadňují přístup
cílové skupiny ke vzdělávacím podkladům a k poradně s odborníky. Cílem všech
aktivit projektu je podpořit začleňování dětí a žáků se SVP zejména při vstupu na
trh práce, tak aby všechny zúčastněné strany byly schopny při použití správných
kompenzačních metod předat dětem se SVP co nejvíce informací a využít tak jejich
silných stránek.
Projekt dále cílí na to, aby každý účastník dokázal definovat/pojmenovat své
kompetence pro vzdělávání a trh práce, pochopil provázanost kompetencí,
vzdělávání a trhu práce a osvojil si základní dovednosti a znalosti, jak se na trhu
práce orientovat a pohybovat dle svých představ a cílů. V projektu budou vytvořeny
elektronické studijní materiály zahrnující text, audio, video a interaktivní prvky. Vše
bude zpracováno s ohledem na pravidla přístupného webu dle novely zákona č.
365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
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Info Kariéra
INFO KARIÉRA
Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje
Tylova 33
301 00 Plzeň
tel.: 371 519 140
info@infokariera.cz
Web: www.infokariera.cz

Záměrem Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje INFO KARIÉRA
je doplnit a zkvalitnit služby zaměstnanosti, zvýšit motivaci k dalšímu vzdělávání a
zlepšit

konkurenceschopnost a

zaměstnatelnost

obyvatel

Plzeňského

kraje.

Prostřednictvím kariérového poradenství chceme aktivně a s osobním přístupem
pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání
či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje.
Aktivně spolupracujeme s partnery v oblasti kariérového poradenství v ČR i
v zahraničí. Pořádáme konference, besedy, veletrhy a vzdělávací akce v oblasti
kariérového poradenství a snažíme se působit na širokou veřejnost nejen
v Plzeňském kraji, ale i v ČR a v zahraničí.
Jednou z hlavních činností Info Kariéry je úzká spolupráce se školami
v Plzeňském kraji. Kromě níže uvedených workshopů se snažíme rozvíjet hlubší a
systematičtější spolupráci a podporovat školy metodicky v uceleném rozvoji
kariérových kompetencí u jejich žáků.
Zájemcům bez rozdílu věku nabízí IK poradenství individuální i skupinové.
Individuální poradenství je osobní rozhovor klienta a poradce na klientovo
téma. Podle jeho náročnosti může být krátkodobé nebo dlouhodobé. Poradci
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pomáhají klientovi se zorientovat v jeho potřebách, zmapovat jeho aktuální situaci,
mohou spolu hledat a vyhodnotit klientovo možnosti, cíle a naplánovat postup, jak
se k nim dostat.
Skupinové poradenství je přínosné pro klienty, kteří ve své kariéře řeší
obdobnou situaci, stejné téma. Přínosem této formy poradenství je inspirativní a
spolupracující atmosféra, která pramení ze sdílení podobné životní situace s
ostatními účastníky poradenství a z jedinečné příležitosti dozvědět se zkušenosti,
jaké ostatní už získali a třeba se z nich i poučit.
Skupinové poradenské workshopy připravujeme: pro veřejnost, pro
střední školy i základní školy. Přesný obsah programu konzultujeme se školou a na
místě s konkrétní skupinou tak, abychom co nejlépe naplnil jejich potřeby a
očekávání. Účastníci se zaměřují především na reflexi a zkoumání svého
vzdělávacího a karierního směřování. Východiskem je uvažování o pojmu kariéra a
zkoumání vnějších a vnitřních vlivů na volbu kariérní cesty. Nejdůležitější složkou
poradenského programu je mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních
hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. Podle domluvy je program
doplněn o témata a aktivity z oblasti sebeprezentace, přípravy na pohovor. Velký
důraz je kladen na včasné propojování vzdělávání a praxe a uvažování o
konkrétních způsobech kde a jak hledat praxe, stáže, brigády a pracovní příležitosti.
Dále

nabízíme

akreditované

vzdělávací

programy pro

učitele

a

výchovné poradce v rozsahu od 8 do 80 hodin. Zájemci si tak mohou rozšířit své
poradenské kompetence o kariérní přípravu žáků a studentů.
Také nabízíme poskytovatelům dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji možnost
prezentovat svoji vzdělávací nabídku v databázi, která veřejnosti umožňuje
přehled a snadné vyhledávání a sdružuje vzdělávání dostupné v Plzeňském kraji.
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Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA bylo
vybudováno Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní
jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42.
Stavba střediska se uskutečnila v rámci investičního projektu Informačněvzdělávací středisko Plzeňského kraje spolufinancovaného z rozpočtu EU a rozpočtu
Plzeňského kraje. Partnerem projektu je Úřad práce ČR - Krajská pobočka Plzeň.
Činnost střediska zaměřená na poradenství veřejnosti je podpořena z prostředků
Plzeňského kraje a je pro veřejnost zdarma.

Info Kariera je:
 veřejný poskytovatel kariérového poradenství
 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci
 Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
 držitelem Národní ceny kariérového poradenství 2016
 partnerem v projektu ZČU – Vzdělávání k úspěchu bez bariér
 spolupracovníkem v projektu Podpora odborného vzdělávání v PK –
metodicky zajišťuje aktivitu Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s
přesahem na ZŠ.

Autor: Mgr. Lucie Zábranová
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Tyfloservis, o.p.s.

PRAHA

PLZEŇ

Tyfloservis, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s.

Krakovská 1695/21, 110 00

Tomanova 2645/5, 301 00

tel.: (+420) 221 462 362,

tel./fax: (+420) 377 423 596

fax. (+420) 221 462 361

e-mail: plzen@tyfloservis.cz

e-mail: praha@tyfloservis.cz

web: http://www.tyfloservis.cz/

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost založená v roce 1991, která se
zabývá terénní a ambulantní rehabilitací zrakově postižených na celém území České
republiky. Po celé republice je celkem 12 krajských středisek. V každém středisku
pracují odborně připravení instruktoři, mezi nimiž je i několik těžce zrakově
postižených.
Služby Tyfloservisu využívají především lidé, u nichž došlo k oslabení nebo
ztrátě zraku v pozdějším věku, ale Tyfloservis pracuje i s lidmi, kteří mají postižení
od narození. Klienty jsou ti, kteří dosud potřebné dovednosti neovládají, stejně jako
ti zkušenější, kteří si chtějí pouze něco doplnit nebo se v něčem zdokonalit. Dolní
věková hranice klientů je stanovena na 15 let.
Služby jsou samozřejmě dostupné i těm, u nichž je současně se zrakem
postižen sluch, opěrný a pohybový aparát nebo se vyskytuje cukrovka či jiné
zdravotní problémy.
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Programovou náplň a rozsah kurzů určujeme individuálně podle potřeb,
možností a schopností klienta a také s ohledem na jeho přání.
Tyfloservis nabízí dvě služby, a to sociální rehabilitaci a rehabilitaci zraku.
V rámci sociální rehabilitace jde o:
-

prostorovou orientaci a samostatný pohyb (chůzi s průvodcem, bílou holí či s
vodicím psem)

-

sebeobsluhu (vaření, péči o oděvy, o dítě a domácnost)

-

psaní na klávesnici počítače nebo na psacím stroji

-

čtení

a

psaní

Braillova

bodového

písma

rozvoj

hmatu

a

vnímání

tyflografických vyobrazení
-

psaní rukopisu a podepisování se
V rámci rehabilitace zraku se jedná o nácvik lepšího využívání zrakových

funkcí, výběr a doporučení optických pomůcek a pomoc při práci s nimi. Dále
Tyfloservis nabízí nácvik chování v různých společenských situacích a způsobu
kontaktu s lidmi (v dopravě, v obchodech apod.); poradenství týkající se úpravy
prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a
slabozrakých; proškolení v obsluze některých kompenzačních pomůcek a informace
o možnostech jejich získávání (jde např. o televizní lupy, oční optiku, pomůcky pro
sebeobsluhu, čtení a psaní a v neposlední řadě informační servis a zprostředkování
dalších služeb. Uvedené služby jsou poskytovány zdarma.
Dlouhodobý nácvik dovedností probíhá zpravidla individuálně, jednou týdně v
rámci dvouhodinových lekcí. Klient dochází do nejbližšího střediska, případně
pracovník vyjíždí za klientem domů nebo na jiná dohodnutá místa. Počet lekcí není
striktně omezen. Vychází z potřeb klienta a možností Tyfloservisu.
Autor: Bc. Martina Hrdonková
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TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 420 481
Fax: +420 377 420 481
E-mail: info@tc-plzen.cz
Web: www.tc-plzen.cz

TyfloCentrum je organizace, která již 15 let poskytuje služby lidem se
zrakovým postižením v celém Plzeňském kraji. Bylo založeno Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. v r. 2002. Jeho posláním je
dosáhnout maximální samostatnosti a nezávislosti lidí se zrakovým postižením a
jejich zapojení do společnosti. Cílovou skupinu tvoří lidé starší 15 let. Poskytujeme
tři sociální služby a to:
Průvodcovské a předčitatelské služby
Zahrnují doprovody klientů podle jejich potřeb např. na úřady, k lékaři, na
nákupy, na kulturní a jiné akce apod. V rámci předčitatelské služby jde o předčítání
textů dle zakázky klientů.
Odborné sociální poradenství
Jedná se o poskytování informací v oblasti příspěvků a ostatních sociálních
dávek pro osoby se zrakovým postižením. Nabízíme i poradenství v oblasti
pracovního

uplatnění

kompenzačních pomůcek.

našich

klientů.

V rámci

služby

funguje

půjčovna
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Jejich náplní jsou:
Výuka na PC se speciálním softwarem pro nevidomé a slabozraké, výuka na
mobilních telefonech a dalších dotykových zařízeních
Pod vedením odborných lektorů zajišťujeme výuku na PC pro slabozraké se
zvětšovacím softwarem a pro zcela nevidomé osoby na digitálním čtecím zařízení
s hlasovým výstupem. Kromě počítačů se zaměřujeme i na mobilní telefony a
dotyková zařízení, která naši klienti mohou používat. Nabízíme také drobnou
servisní výpomoc v oblasti výpočetní techniky pro zrakově postižené, konzultační
činnost nebo digitalizaci textů pro naše klienty. V této oblasti techniky jsme také
jediným poskytovatelem uvedené služby v celém Plzeňském kraji.
Sportovní aktivity
Simulovaná zvuková střelba – prestižní sport zrakově postižených, každý rok se
v Plzni koná kvalifikační turnaj na mistrovství republiky, bowling, turistika, cyklistika,
relaxační cvičení, plavání, HEAT
Vzdělávací aktivity
kurzy německého, francouzského a anglického jazyka
Ostatní volnočasové aktivity
Klub bez hranic, ruční práce, klub stolních her, internetová kavárna
Jednorázové aktivity:
-

exkurze a výlety za poznáním, kdy je zajištěn výklad s možností využívání
hmatu zaměřené na rozvíjení prostorové orientace a samostatného pohybu

-

návštěva kulturních akcí – divadla, koncerty, hmatové výstavy
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různé zážitkové akce, které jsou obohacením života zrakově postižených jízda autem, lezení na stěně, sjíždění Berounky

-

Již po několik let jezdíme na týdenní rekondiční pobyt a letní třídenní pobyt
zaměřené na turistiku, poznávání a rozvoj samostatnosti.
Přestože to tak nemusí vypadat, všechny služby jsou pro naše klienty

důležité. Zrakové postižení s sebou přináší mnoho těžkostí a často to, co nám
připadá běžné (např. nákup, jet na výlet), znamená pro zrakově postiženého
člověka problém. Většina z klientů žije sama a účastnit se samostatně sportovních
nebo kulturních akcí není jednoduché. Díky svému handicapu jsou odkázáni na
pomoc okolí a bez našich služeb se někteří z nich neobejdou, využívají je pro
zajištění svých základních potřeb a pomáhají jim orientovat se ve složitých životních
situacích. Ve skupině dalších podobně postižených lidí se cítí jistěji a s podporou
pracovníka centra se mohou účastnit i aktivit, které by sami nezvládali.
Přítomnost pracovníka TyfloCentra je často důležitá i pro průvodce nebo
obsluhu navštěvovaných středisek, protože se v kontaktu s nevidomými sami cítí
nejistí. Nenásilně tak přibližujeme problematiku zrakového postižení veřejnosti a
snažíme se přiblížit obě skupiny. To je náplní i našich exkurzí a pořádaných
zážitkových seminářů, které jsou určené pro všechny věkové skupiny dětí, laickou i
odbornou veřejnost.
Autor: Mgr. Hana Dostálová
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Ledovec, z.s.
Ledovec, z.s.
Ledce 1
330 14 Ledce
IČ 265 17 051
e-mail: info@ledovec.cz
web: www.ledovec.cz,

Spolek Ledovec (www.ledovec.cz) je nestátní nezisková organizace, založená
v roce 2001. Organizace jako jediná v plzeňském regionu poskytuje komplex
komunitních sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním a mentálním
postižením (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, chráněné bydlení,
telefonickou krizovou intervenci a denní stacionář). Poskytuje je jako moderní
komunitně orientované a na klienta zaměřené sociální služby. Od června 2017 je
Ledovec oprávněn poskytovat i zdravotní služby, konkrétně jde o zdravotní péči
poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí ošetřovatelská
péče.
Od počátku činnosti v roce 2001 klade Ledovec důraz na oboustrannou
sociální rehabilitaci, tzn. usiluje o šíření zkušenosti prolínání světů lidí s duševním
onemocněním a většinové společnosti. Rozvíjí model profesionální podpory, ve
které se nevytrácí lidský rozměr pomáhajícího pracovníka ani klienta. Cílem Ledovce
je, aby lidé s duševním onemocněním či mentálním postižením měli takové
dovednosti a schopnosti, které potřebují k samostatnému životu v jejich přirozeném
prostředí.
Ledovec dále pořádá řadu kulturních a řemeslných akcí, kterých se účastní
tuzemští i zahraniční hosté a dobrovolníci; těmito akcemi i dalšími způsoby pomáhá
veřejnosti nahlédnout do problematiky duševních onemocnění.
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Ledovec se snaží udržovat krok s tepem doby – aktivně je zapojen v reformě
psychiatrie, ale také přináší inovativní metody práce např. první program
podporovaného vzdělávání v ČR, Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách,
praktická aplikace recovery přístupu - Mlýn.
Ledovec cíleně pracuje na možnosti stát se jedním z Center duševního zdraví
v Plzeňském

regionu

tak,

jak

předpokládá

reforma

psychiatrické

péče.

V multidisciplinárním týmu jsou kromě sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách také zdravotní sestry, ergoterapeuti, peer-konzultanti a
psychiatr.
Pilotní

uvedení

programu

podporovaného

vzdělávání

(www.normalnestuduju.cz) pro studenty s duševním onemocněním do prostředí ČR
znamenalo uvést do pohybu meziresortní spolupráci (zdravotnictví-školství-soc.
služby - rodina) na nejnižší úrovni - zasíťovat a zahájit komunikaci mezi odborníky,
kteří běžně nejsou zvyklí vyjednávat společné cíle a hledat cesty k nim v zájmu
potřeb konkrétních studentů. Podporu nabízíme nejen studentům, ale také jejich
pedagogům a rodinám. Zároveň jsme si tímto projektem uvědomili význam a míru
zanedbání tématu prevence duševního zdraví ve společnosti a snažíme se je
v programech pro školy zprostředkovat studentům i pedagogům.
Ledovec ve spolupráci s

o.p.s. Zdravotní klaun realizuje projekt Cirkus

Paciento v psychiatrických léčebnách - vícedenní socializační a aktivizační programy
pro pacienty psychiatrických léčeben nebo psychiatrických oddělení nemocnic
(www.cirkuspaciento.cz). Díky tomuto programu pracovníci Ledovce navštívili
během posledních pěti let prakticky všechny psychiatrické léčebny (nemocnice)
v ČR.
Organizace se posledních 5 let věnuje aplikaci přístupu zaměřeného na
zotavení

(recovery)

do

svých

služeb

a

tento

přístup

propaguje

(www.ledovec.cz/recovery). V roce 2014 začal Ledovec realizovat pilotní projekt
praktické aplikace recovery přístupu k duševnímu onemocnění s názvem Mlýn. V
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rámci tohoto projektu chce organizace obnovit mlýn v Ledcích a provozovat ho jako
technickou památku a turistický cíl, jehož provoz budou v rámci svého zotavení
zajišťovat lidé s duševním onemocněním (www.ledovec.cz/mlyn).
Komunitní aspekt a snahu poskytnout provázaný komplex navazujících služeb
doplňují aktivity podporovaného zaměstnávání, které v průběhu cca osmi let
Ledovec poskytoval buď přímo (Agentura podporovaného vzdělávání v Plzni a
Rokycanech; posléze v rámci svých sociálních služeb)) anebo prostřednictvím
dceřiných subjektů (Prateta, o.s.). S touto činností úzce souvisí významná podpora
vzniku sociálních firem v regionu a následná spolupráce s nimi (Garden Gang s.r.o.,
Truhlice, ….). Rozšíření návazných aktivit představuje projekt Club housu a
Recovery college (CHRC) podporující dobrovolné svépomocné a destigmatiační
aktivity lidí s duševním onemocněním. CHRC je otevřen veřejnosti a k účasti není
třeba být klientem služeb Ledovce.

Autor: Mgr. Marek Rubricius
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Tylova 405/14,
301 00 Plzeň
Tel: +420 602 616 785
e-mail: spolek@snplzen.cz
Web: http://www.snplzen.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň,
p.s. je organizace s dlouholetou tradicí. V letošním roce oslaví již své 100. výročí od
založení v roce 1917 pod názvem OUL.
Cílem organizace je poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
a to především odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory
a zdravotně postižené a tlumočnické služby. Veškeré tyto služby jsou poskytovány
zdarma.
Sídlo organizace se nachází v Tylova 14, Plzeň. Nejenom že pořádáme různé
akce pro sluchově postižené spoluobčany, jako jsou přednášky, kurzy, zájezdy a
výlety, ale snažíme se i o propagaci na veřejnosti a to především spoluprací s
Magistrátem města Plzně při tlumočení zpráv na TV ZAK, či pietních aktů nebo
sportovních, kulturních či společenských akcí (Sportmanie, Olympijský park Plzeň
2016) atd.
Dále široké veřejnosti nabízíme možnost kurzů znakového jazyka, pro
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky kurzy dokonce akreditované.
Také jsme pořadateli již pravidelných akcí: Slyšíme se na ranči? a Mezinárodní den
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neslyšících a naším stěžejním projektem je již druhým rokem projekt Znakovka do
škol, jehož prostřednictvím se děti ze základních škol v Plzeňském kraji hravou a
zábavnou formou seznamují s tím, jak komunikovat se sluchově postiženými
kamarády. Více informací je možné získat i na webu organizace www.snplzen.cz či
www.znakovkadoskol.snplzen.cz.

Autor: Mgr. Kristýna Voříšková

