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RESPEKT V KOMUNIKACI 

Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

Martina Macurová 



 

 

 Máme mít možnost být součástí různých komunit. 

 Máme mít možnost obracet se na instituce, služby či hledat pomoc. 

 Máme mít možnost být součástí místního dění.  

 

 

Odlišná forma komunikace není volba, je to handicap. 
 

 

 

 

PROČ? 



 

 

Jsme organizace pracující v různých komunitách.  

 

 Setkáváme se s lidmi v různých situacích. 

 Učíme obce a další instituce komunikovat s jejich občany. 

 Zapojujeme komunitu do dění v obci.  

 

Nepotkávali jsme lidi s komunikačními bariérami.  

 

 

 

PROČ MY 



 lidé, kteří nevidí 

 lidé, kteří mají duševní onemocnění 

 lidé, kteří špatně slyší nebo neslyší vůbec 

 starší lidé 

 lidé, kteří se bojí 

 možná i někteří z nás 

 

Snažíme se, aby součástí komunity či obce byli i 
lidé, kteří nejsou vidět ani slyšet.   
 

 

 

KDO TO JE? 



NESLYŠÍM 
 

 chci si vyřídit občanku 

 oženit se či vdát 

 přijít na vítání občánků 

 zeptat se ve škole, jak se děti učí 

 popovídat si na pískovišti 

 zavolat si k lékaři 

 domluvit se s příbuznými 

 …..a mnoho dalšího 

 

 

KONKRÉTNĚ 



 

 na obci 

 ve škole 

 na úřadu práce 

 u lékaře 

 v obchodě 

 v sociální službě 

 

 

KDE 



 

MY NE, TO MUSÍ JINÍ 

 

nejsme odpovědní za zajištění pomoci 

jsou tu speciální organizace a služby 

neumíme to 

není to naše cílová skupina 

 
 

 

 

CO SE ŘÍKÁ 



 

RESPEKT 

SPOLUPRÁCE 

OCHOTA 

A NEBÁT SE ZEPTAT  

 

MOŽNÁ STAČÍ MÁLO 



 Zpracovat stručná doporučení, jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  

 plakáty 

 letáky 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 



 Zpracovat stručná doporučení, jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  

 plakáty 

 letáky 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 



 Zpracovat stručná doporučení jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  

 plakáty 

 letáky 

 Pro uživatele českého znakového jazyka natočit videa vysvětlující 
jednotlivé sociální služby. 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 
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 Zpracovat stručná doporučení jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  

 plakáty 

 letáky 

 Pro uživatele českého znakového jazyka natočit videa vysvětlující 
jednotlivé sociální služby. 

 Natočit videa upozorňující na některé bariéry. 

 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 



 Zpracovat stručná doporučení jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  
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 Pro uživatele českého znakového jazyka natočit videa vysvětlující 
jednotlivé sociální služby. 

 Natočit videa upozorňující na některé bariéry. 

 Navázat spolupráci s Deaf Friendly – firmou zajišťující překlady do ČZJ a 
Deaf Friendly rozšíření. 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 



 Zpracovat stručná doporučení jak komunikovat s různými skupinami osob a kdo 
nám v případě potřeby pomůže.  

 

 Překlady základních informací 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 
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 Přivést některé obce k využití překladů do českého znakového jazyka. 

 

 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 





 Zpracovat stručná doporučení, jak komunikovat s různými skupinami 
osob a kdo nám v případě potřeby pomůže.  
 plakáty 
 letáky 

 Pro uživatele českého znakového jazyka natočit videa vysvětlující 
jednotlivé sociální služby. 

 Natočit videa upozorňující na některé bariéry. 

 Spolupráci s Deaf Friendly – firmou zajišťující překlady do ČZJ a Deaf 
Friendly rozšíření. 

 Přivést některé obce k využití překladů do českého znakového jazyka. 

 Připravit a realizovat vzdělávací workshopy. 

 Zkompetentnit poskytovatele sociálních služeb. 
 
 

 

CO SE NÁM PODAŘILO 





 

 

………………….. A SNAŽÍME SE DÁL 

 

 

 

CPKP střední Čechy 

Martina Macurová 
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