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Tichý svět v Plzeňském kraji

• Služby jsou ZDARMA

• Ambulantní a terénní forma poskytování služby

• Cílová skupina osoby se sluchovým postižením

• Uživatelé českého jazyka a uživatelé českého znakového jazyka

• NECÍLÍME VÝHRADNĚ na osoby neslyšící využívající český znakový jazyk

• Služby jsou vhodné i např. pro seniory přicházející o sluch



Český znakový jazyk vs. Český jazyk

• Jedná se o 2 rozdílné a plnohodnotné jazyky

• V každé zemi mají neslyšící vlastní znakový jazyk, stejně jako slyšící

• Neslyšící nemusí automaticky umět český jazyk (psaní, čtení)

• Neslyšící se těžko naučí jazyk, který musí při učení slyšet

• Proto je vhodné Neslyšícím umožnit komunikovat v jejich jazyce



Sociální rehabilitace (od 11 let) 

• Podporujeme klienty v širokém spektru jejich zájmů

• Hledání práce, vyřizování potřeb na úřadech a v dalších institucích

• U seniorů aktivizace, řešení problémů se sluchadly a dalšími pomůckami

• Jakékoliv volnočasové aktivity

• Potřeby klienta nemusejí souviset s jeho sluchovým postižením



Odborné sociální poradenství (bez omezení věku)

• Podporujeme klienty při vyřizování sociálních dávek různého typu, v 

žádostech o příspěvky

• Proces získávání kompenzačních a zvláštních pomůcek (sluchadla, 

světelná a vibrační signalizace atd.)

• Řešení invalidních důchodů, průkazů ZTP apod. 

• Dluhová problematika



Tlumočnické služby (bez omezení věku)

• Zprostředkování komunikace mezi slyšící veřejností a osobou se 

sluchovým postižením

• Forma fyzická (tlumočník či přepisovatel dojede na dané místo)

• Online forma (služba Tichá linka)

• Tichá linka je zdarma k dispozici všem na jakémkoliv zařízení

• Nabízí 2 druhy komunikace: Tlumočení českého znakového jazyka a 

přepis mluvené řeči do textu



Shrnutí našich služeb

• Služby poskytujeme po CELÉM Plzeňském kraji, včetně Horažďovicka

• Klientem může být kdokoliv s jakýmkoliv sluchovým problémem

• Služby jsou ZDARMA

• Součástí služeb je i osvěta o sluchovém postižení k veřejnosti 

(spolupráce s úřady, snižování bariéry pomocí Tiché linky atd.)

• Spolupracujeme s dalšími sociálními službami a pomáháme jim 

„odlehčit“ ohledně klientů se sluchovými obtížemi
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