Rozvojové země neslyšících
Záměr:
Pro naše účely jsem vybral několik materiálů z Průvodce světové federace neslyšících. Sektor
rozvojových zemí hledá nové konstruktivní práce pro nevládní organizace, aby mohli být
realizovány v rozvojových zemích. Zakladatelská organizace Neslyšící bez naděje je jediná
z nevládních organizací u nás v Čechách. Bude rozhodovat o různých programech, které
budou vytvořeny a prováděny ve spolupráci s ostatními organizacemi (národní asociace,
instituce neslyšících či humanitární partneři).
Na programech pro rozvojové země spolupracuje Světová federace neslyšících, MZV ČR a
další nevládní organizace. Česká zahraniční politika si neuvědomuje, že většina neslyšících
lidí na světe žije v rozvojových zemích, kde jsou nepříznivé sociální, politické a ekonomické
podmínky. Neslyšící lidé v rozvojových zemích patří mezi nejchudší, vzhledem k omezenému
přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Práva neslyšících se v souvislosti se sociálními
podmínkami zhoršuje zejména v Balkánských zemích, Africe a Asii. Proto se organizace
Neslyšící bez naděje, o.s. zaměřuje na tyto hlavní oblasti zájmu:
1. Prezentace, obecně shromáždění členové rady a dalších fórech.
2. Neslyšící bez naděje, o.s. podpora rozvojových zemích.
3. Rozvojové spolufinancování-spolupráce mezi FoRs včetně členských
organizací a možná sdružení neslyšících v rozvojových a rozvinutých
zemích
4. Spolupráce, v němž Neslyšící bez naděje, o.s. je konzultována s
rezortem zahraničních věci i Světovou federací neslyšících jsou
zapojeni.
5. Legislativní a znakový jazyk - práce v rozvojových zemích.
6. Posílení nebo založení sdružení neslyšících v rozvojových zemích.
7. Tlumočnické služby.
1. Prezentace otevřená, obecně shromáždění naše členové rady a dalších fórech:
Neslyšící bez naděje, o.s.ví dobře, že sdružení neslyšících z rozvojových zemích, které mají
(skoro 80%) sestaveny vlastní zakladatelské listiny s členy Světové federace neslyšících, ale
bohužel neexistence zastoupení z rozvojových zemí v rámci SFN včetně Nordických zemích
nesplňuje stoprocentně pomoc. Příčiny, pro které není pomoc stoprocentní je nedostatek
vhodných finančních zdrojů z SFN v rozvojových zemích. Na tuto situaci bude reagovat
Neslyšící bez naděje, o.s. takto:
A – Podporovat v rozvojových zemích pro neslyšící připravené projekty s rezortem MZV ČR
a dalších krajů v rozvojových a rozvinutích zemích – v případě , že tato bude existovat
možnost rozvojové spolupráce například s FoRsem včetně humanitárních organizací a
sdružením neslyšících - za účelem zvolení příslušné osoby – výhoda pedagogické vzdělání o
účast ve vybraných Neslyšící bez naděje, o.s. shromáždění nebo setkání, např. Valné hromady
nebo členové rady.
B – Nadále podporovat sdružení neslyšících v rozvojových zemích s nutností realizace ze
zdrojů Neslyšící bez naděje, o.s.
C - poskytnout otevřené informace o možnostech financování – povědomí

D – Spolupráce, v němž je výhoda kvalifikovaných neslyšících osob z rozvojových zemí, aby
se staly členy komisí odborníků s cílem hrát významnou roli a příspěvkovým rozšiřováním
kvalitních služeb pro neslyšící populaci v rozvojových zemích.
2. Neslyšící bez naděje, o.s. podpory rozvojových zemích:
Budou zahrnovat:
A - Advokáty a lobování na mezinárodní úrovni.
B – spolupráce sítí mezi MZV ČR, ForSem a dalšími rezorty s cílem podpořit rozvojové
spolupráce včetně projektů či grantů v programu prioritních čí neprioritních zemích dle
vybraných zemích od MZV ČR
C – Sdílení a předávání informací
D – Zkoumání možnosti financování
E – Umožní členům rady spolu s odbornicí ve vybraných oblastech /legislativní ve školství,
sociální minimum, zkoumání-práce ve znakové jazyce, organizační rozvoj/ s pomoci s
budováním kapacit v rozvojových zemích.
F – Podpora vlády, aby usilovala o vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, kterou přijala Valná hromada OSN na svém zasedání roku 1993, měsíc prosinec –
Usnesení 48/98. Takto bychom chtěli ovlivňovat zahraniční rezort u nás, aby věnoval větší
pozornost neslyšícím občanům v rozvojových zemích.
3.Rozvojové spolufinancování – spolupráce mezi FoRs včetně humanitárních organizací a
možno i sdružením neslyšících v rozvojových zemích:
Neslyšící bez naděje, o.s.bude směrovat k vytvoření situace:
A.Naše sdružení doporučuje uzavřít dohodu (smlouvu) „partnerství“ pro pomoc v
rozvojových zemích
B.Spolufinancování-operace by měly být co nejvíce realizovány na principu vzájemného
respektu ke kultuře, jazykové, sociální a ekonomické realitě, znakového jazyka práce. Cílem
by nemělo být pro export znakového jazyka v rozvojových zemích, ale i pro rozvojové země,
aby výzkum a rozvíjení vlastní znakové řeči bylo založeno s ohledem na kulturní realitu.
C.Neslyšící lidé z rozvojových zemí by měli mít zájem o školení v konkrétních oblastech, kde
potřebují mít vlastní výzkum ve /znakovém jazyce – management/ v rozvinutých zemích.
Naopak, školení by neměly být přizpůsobeny tak, aby mohli spolupracovat s neslyšícími
lingvisty například u nás Filozofická fakulta, obor čeština komunikace neslyšících, ale jen
předat materiály. Je důležité vidět přirozenou znakovou řeč jako jejich vlastní kulturu .
D.Spolu realizované operace by měly mít silné složky zajištující účast neslyšících lidí v
rozvojových zemích, jako zahájení programů, rozhodnutí-vytváření, monitorování a
hodnocení závěrů.
E.Předávané informace takto sdělené s globální komunity neslyšících pro MZV ČR.
4.Spolupráce, v níž Neslyšící bez naděje, o.s. konzultuje s MZV ČR i možnou SFN jsou
zapojeni:
V případě, že naše spolupráci s MZV ČR či SFN je zahájena a provedena, zahrnuje:
A.Snahu získat detailní informace o projektu, s důrazem na názory o zamýšleném projektu a
do jaké míry je projekt v souladu se základními principy Neslyšící bez naděje, o.s.
B.Prozkoumané mechanismy k zajištění ochrany zamýšleného příjemce a zásad Neslyšících
bez naděje, o.s.
C.Objev systému pro důležité šíření znalostí o hluchotě a znakovém jazyce na všech
politických úrovních a správy v rozvojových zemích.

5. Legislativní a znakový jazyk - práce v rozvojových zemích:
Legislativní a znakový jazyk v rozvojových zemích je velmi důležitý. Budeme usilovat o:
A.povzbudivé mezinárodní financování na podporu znakového jazyka a vzdělávací programy
v rozvojových zemích za prioritu.
B.poskytovat nebo umožňovat zejména odborníkům či zástupcům lidí včetně poslanců v
některých regionech, kteří by pomohli podpořit právo používat znakový jazyk neslyšících v
rozvojových zemích.
C.poskytovat legislativní a odborné informace, rozlišovat mezi sociálním kulturním
zobrazení, klinické a patologické názory sluchově postižených cílem pro odborné vzdělávání
s cílem zjistit pracovní návyky učitelů a zacházení s neslyšícími žáky
6.Posílení nebo založení sdružení neslyšících v rozvojových zemích:
Neslyšící bez naděje, o.s.podporuje samozřejmost neslyšících sdružení za práva neslyšících
lidí v jejich zemích na všech úrovních. Za tímto účelem budou:
A.sdělovat informace, které pomohou posílit sdružení neslyšících lidí
B.poučení odborníci budou napomáhat vzniku nebo posílení sdružení v rozvojových zemích
C.poskytovat nebo pomáhat zajistit organizační a řídící vzdělávací semináře nebo workshopy
7.Tlumočnické služby:
Podle názorů Světové federace neslyšících a jejich odborníků v rozvojových zemích , kde je
špatná úroveň tlumočnických služeb, protože nedosáhli stabilní profesionality v oboru. Těch
odborníků ve výkladu by měla vyvinout modifikovanou verzi etiky tlumočníky, aby
vyhovoval prostředí v rozvojových zemích.

