Zprávy
11. evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň,
Maďarsko, 2008
Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce
Letošní ročník Evropských prázdnin pro hluchoslepé organizovala maďarská organizace pro hluchoslepé SVOE - Siketvakok Országos Egyesiilete (Hungarian Deafblind
Association) - oficiálním společným jazykem na všech prázdninách bývá angličtina.
You need a good friend who stands by you
And always finds you if you are lost
Believe you do need a good friend
And iťs necessary instead of you sings

Potřebuješ dobrého přítele, který zůstane při
tobě
A vždy té najde, když jsi ztracen
Věř, že opravdu potřebuješ dobrého přítele
A je nezbytné, aby místo tebe zpíval

If you are funny and nobody laughs
If everybody hurts you and nobody loves,
doesn't love you
If you are alone and you could cry,
1 will be there and help you
I hold your hands

Jsi-li zábavný a nikdo se nesměje
Každý tě zraňuje a nikdo nemiluje,
nikdo té nemiluje
Jsi-li sám a plakal bys,
budu tady a pomohu ti
Budu té držet za ruce

Kell egy jó barát

Kell egy jó barát

Dont think all is lost
And if people look at you in other way
Lovers come and go
But there are people who stay here with you
They never leave you

Nemysli, že vše je ztraceno
I když na tebe lidé pohlížejí jinak
Milenci přicházejí a odcházejí
Ale jsou lidé, kteří tu zůstanou s tebou
Kteří tě nikdy neopustí

Kell egy jó barát

Kell egy jó barát

Kell egyjó barát - potřebuješ dobrého přítele. Toto je refrén písně, která zazněla z úst
členů organizačního týmu - průvodců, tlumočníků a asistentů při závěrečném slavnostním večeru 11. evropských prázdnin pro hluchoslepé v maďarském městě Šoproni.
Hluchoslepota je jedním z nejtěžších
postižení - je to duální senzorické postižení, jedná se tedy o souběžné postižení
dvou smyslů - konkrétně zraku a sluchu,
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jak již plyne z názvu. Co z názvu neplyne,
je fakt, že oba smysly bývají postiženy
v různém rozsahu.

Hluchoslepota se tak dělí na čtyři typy
podle stupně postižení obou smyslů.
Rozlišujeme: 1) osoby s totální hluchoslepotou (s úplnou slepotou i hluchotou), 2) osoby se slabozrakostí a úplnou
hluchotou, 3) osoby s úplnou slepotou
a nedoslýchavostí a 4) osoby se slabozrakostí a nedoslýchavostí. Také podle
o b d o b í života, kdy se h l u c h o s l e p o t a
objevila, dělíme hluchoslepé osoby do
čtyř skupin, a to na: a) osoby hluchoslepé od narození (osoby s vrozenou
hluchoslepotou), b) osoby hluchoslepé
s vrozeným poškozením zraku a získaným poškozením sluchu v pozdějším
o b d o b í života, c) osoby hluchoslepé
s vrozeným poškozením sluchu a se získaným poškozením zraku v pozdějším
období života a d) osoby hluchoslepé
se získaným poškozením zraku i sluchu
v pozdějším období života. Taková široká
škála dělení hluchoslepoty a množství
kombinací nám v podstatě neumožňuje
používat různé ustálené komunikační
metody s postiženými jedinci. Komunikace nejen s každou skupinou, ale
i s každým jednotlivcem spadajícím do té
které skupiny musí vždy probíhat velice
individuálně, podle konkrétních potřeb
daného hluchoslepého jedince.

abeceda, vpisování tiskacích písmen do
dlaně (daktylografie), daktylotika do dlaně, Lormova abeceda a jí podobné dlaňové
komunikační systémy, Brailleovo písmo,
psané písmo, orální řeč a další.
Evropské prázdniny pro hluchoslepé j sou
akcí, kde osoby s hluchoslepotou z různých
zemí Evropy dostávají možnost se setkat,
strávit společné svůj volný čas, pohovořit si
o sdílených stejných či podobných problémech a navzájem si poradit v jejich řešení.
V průběhu jednoho týdne poznávají tradice navštívené země, její různá specifika,
zeměpisné údaje a zajímavosti z historie,
také rozlišné činnosti, jako je práce s hlínou, ruční práce, sportovní aktivity. To
vše nachází místo v detailné plánovaném
a předem připravovaném programu prázdnin. Hluchoslepí účastníci rovněž rozvíjejí
své komunikační kompetence v různých
jazykových kanálech, mají možnost získat
informace o nových možnostech komunikace a spoustu nových komunikačních
metod a technik si vyzkoušet na vlastní
kůži přímo s jejich dlouholetými, zkušenými uživateli. Na těchto akcích dochází
k přenosu cenných zkušeností i mezi
profesionály v oblasti tlumočení do znakových či taktilních znakových jazyků a mezi
ostatními průvodci hluchoslepých.

Hluchoslepí lidé mívají způsob vlastní
komunikace sestavený z jednotlivých
komunikačních forem a vybírají přitom
z možností, kterými jsou např. užívání reálných objektů (předmětová komunikace),
gestikulace, znakový jazyk a jeho taktilní
podoby, znakování ruku v ruce, prstová

Zkrátka každý z účastníků má možnost
se tu setkat se spoustou využívaných
komunikačních forem v různých kombinacích u jednotlivých uživatelů - od
mluvených národních jazyků přes jazyky
znakové, taktilní znakové jazyky, Lormovy
abecedy (v různých státech různě modifi-

kované do podobných a jinak nazvaných
systému - např. ve Slovinsku Dolgarnova
rokavica), po haptiku - využívání prostoru a plochy různých částí téla k vyjádření různých sdělení. Právě o haptické
komunikaci se vedla spousta debat na
11. ročníku prázdnin, neboť jedna z tlumočnic - Riitta Lahtinen z Finska - na
jaře roku 2009 dokončila svou disertační
práci s názvem Haptices and Haptemes
(Haptická komunikace) a měla spoustu
zájemců o rozpravu na toto téma. A také
rovnou kupců své nové publikace.
Vznik tradice Evropských prázdnin
pro hluchoslepé inicioval před jedenácti
lety PhDr. Jan Jakeš, prezident organizace
VIA, o.s. (Sdružení hluchoslepých), který
je sám postižen získanou hluchoslepotou.
Jeho zprávu o (vlastní) hluchoslepotě můžete najít např. v publikaci Hluchoslepota
- lidé s ní a kolem ní (ŠTĚRBOVÁ, D.
a kol. Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1433-3).

1. evropské prázdniny pro hluchoslepé
se konaly v České republice a v létě 2006
vznikla pro většinu ze skupiny českých hluchoslepých možnost účastnit se prázdnin
podruhé, neboť se konaly opět u nás. Jinak
není účast z finančních důvodů většinou
realizovatelná. Do relativné blízkého Maďarska se však početná skupina zástupců
České republiky vydala. S průvodci z řad
dobrovolníků a rodinných příslušníků
a s jazykovou tlumočnicí do angličtiny
čítala česká skupina 17 osob (včetně jedné
dobrovolné průvodkyně z Kanady). Všichni hluchoslepí účastníci jsou členy sdružení
VIA, které jim také sponzorovalo velkou
část poplatku za účast na prázdninách,
stejné tak i všem průvodcům. Zbylou část
účastnického poplatku za pobyt pro jazykovou tlumočnici a dobrovolnou průvodkyni a tlumočnici jedné z hluchoslepých
účastnic uhradila Nadace Světluška.
Odkazy www.siketvak.hu,www.lorm.cz
Lenka Hricová

