První představení českého projektu na pomoc neslyšících v Srbsku
Naše volba pro geografické země: Srbsko
Do rozpadu Jugoslávie a začátku občanské války patřila asociace neslyšících Srbsko (dřívější název
Jugoslávie) mezi nejpočetnější a největší organizace neslyšících v Evropě.
V době občanské války někteří neslyšící nosili na tričku terč s nápisem „Nestřílejte neslyšící“, na
které jsou pyšní.
V roce 2003 byl zřízen samostatný stát Srbsko a později asociace neslyšících Jugoslávie změnila
název na nynější Srbsko. Celá asociace neslyšících se rozpadla a v každém státě vznikly nové
organizace pro neslyšící.
Sdružení pro neslyšící a nedoslýchavé Srbsko (SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE) je
ústřední organizace s účelem realizace různých projektů např. rehabilitační poradny v oblasti
sociálního a pracovního prostředí. Bohužel práce pro neslyšící je velký problém, zvlášť v době
recese.
V současnosti není specifický systém pro tlumočníky, a proto se zasazuje společně s asociací
neslyšících o ratifikaci zákona o znakovém jazyce.

Současné problémy v oblasti sociální a zdravotní péče:
Asociace neslyšících a nedoslýchavých se stále zabývají novým systémem sociální a zdravotní
péče, aby měly výhody neslyšící uživatelé: např. zajištění tlumočníka zdarma k lékaři, soudu, na
úřad apod.
Sociální koncepce by měla být založena na výhodách pro neslyšící, ale zatím není respektován
zákon o znakového jazyce jako oficiální.
Schválení zákona o znakovém jazyce automaticky souvisí se změnou sociálního, zdravotního a
školního systému pro neslyšící uživatele.
Neslyšící bez naděje, o.s. připravuje spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR.
Oddělení pro legislativu a práva pro zdravotně postižené bude čerpat z jednotlivých kapitol a tak
navrhnou vhodný systém pro neslyšící občany v Srbsku.
Snažíme se poskytovat informace o legislativě asociaci neslyšících v Srbsku, aby se v budoucnu
mohla na viditelné úrovni v oblasti sociálních a zdravotních práv pro neslyšící občany přiblížit
Evropské unii.

První pohled a rozvojová pomoc v sociální oblasti a školství:
1)Pro sociální poradny doporučujeme podporovat kvalifikované orgány v nadálém zlepšování a
přibližováním se západoevropským podmínkám. Zejména tlumočnické služby pro neslyšící
v Srbsku potřebují od nevládních organizací FoRsu i Českou komorou tlumočníků znakového
jazyka poradit se specifickým systémem pro tlumočnické služby.
2)Pro školství chce spolufinancovat nový projekt „Znakový jazyk a práce“. Ten se bude podílet na
výzkumu srbského znakového jazyka, který ale v současnosti není ještě určen ke schválení
Poslaneckou sněmovnou Srbska. Tento výzkum a analýza jsou nutné, abychom pochopili jeho
význam.

Veřejná sbírka „Sluchadlo pro neslyšící děti v Zemuni“:
Naše veřejná sbírka byla zahájena v roce 2008 a bude trvat do roku 2011. Tato sbírka se jmenuje

„ Sluchadlo pro neslyšící děti“ v Zemuni, kde škola požádala o vlastní audiologické vyšetření dětí.
Spolupráce se Střední pedagogickou školou v Boskovicích, kde studenti tradiční výrobky od
neslyšících dětí v Zemuni prodávají a peníze zasílají na náš účet.
Spolupracujeme s médii včetně stanice Radiožurnál, kde alespoň jednou za měsíc vysílají a
informují o veřejné sbírce pro neslyšící děti v Zemuni.

