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We are an association bringing together parents, relatives, friends 
and experts dedicated to children with hearing impairment. 

For over 28 years, we have been advocates for the interests and rights 

of hearing-impaired children and their parents. Through many activities, 

we help families to overcome consequences of the loss of hearing of their 

deaf and hard-of-hearing children. We teach these children to assert 
themselves in the majority hearing society.

Our association is one of two successional organizations of The Federation 

of Parents and Friends of the Hearing-Impaired which was founded 

by parents in 1990. At the time, they needed to share experience as they 

were looking for ways to bring up and educate their children. The other 

successional organization is Centre for Children with Hearing 
Impairment Tamtam. Both organizations cooperate closely 

with each other and together, they provide a complex 

of mutually interconnected social, informative and educational 

services for families with hearing-impaired children.

Since 1992, the Information Centre is a member of the 
FEPEDA (European Federation of Parents of Hearing Impaired 

Children). We have participated in forming the Sign Language 
Act and the Social Services Act. We have won an award 

from the Government Bureau for Disabled Persons and the  

National Council of Disabled People.

Who We Are?
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Information Centre on Deafness with  
a unique library

We operate a unique library with specialized bookstock focused on 

hearing impairment with more than 4300 volumes – the only one of its 

kind in the Czech Republic. It offers professional literature, magazines, 

theses, seminar works, DVDs, as well as fiction concerning various life 

stages of the hearing-impaired people. Many volumes are from abroad. 

Loaning is possible also by post.

Bulletin 

Every month, we issue an Info-Bulletin 

about our activities and information on 

hearing impairment.  

It is distributed electronically to all members 

and involved people in the general public. 
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What We Do?

kultuRně oSvětová a vzDělávací činnoSt

Kapacita akcí je omezena, přihlašujte se prosím 
předem na e-mail kultura@detskysluch.cz.

Film s navazující debatou: Camino na kolečkách
Biograf Kyje – Kulturní dům Kyje

16. května  v 19.00 hodin – pro neslyšící milovníky dokumentárních filmů

Pražské pověsti
Muzeum hlavního města Prahy

16. května v 9.15 a v 15.00 hodin –  pro neslyšící žáky,  
neslyšící veřejnost a rodiny s dětmi

www.detskysluch.cz

květen 2018In
fo

rm
ační Centrum

rodičů a přátel sluchově postižených

Vás srdečně zvou na další kulturní akce  
tlumočené do českého znakového jazyka:

Čtyři dohody
Divadlo Lávka

22. května v 19.00 hodin –  pro neslyšící milovníky  
moudrosti starých Toltéků 

2296 KILO. Komiksy. Ilustrace, Objekty
Poštovní muzeum

23. května v 10.00 a v 15.00 hodin –  pro neslyšící žáky,  
neslyšící veřejnost a rodiny s dětmi

Místa pražských pověstí – vycházka
Muzeum hlavního města Prahy

30. května v 9.00 a v 15.00 hodin –  pro neslyšící žáky,  
neslyšící veřejnost a rodiny s dětmi

Divadlo v parku: Den pohádek a hudby
Zámecký park Praha Kunratice

19. května v 10.00 hodin – rodinný festival pro rodiny s dětmi
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se s kochleárním implantátem a vibračním budíkem. Ušanda naučila děti i pár znaků ze znakové-
ho jazyka. Všem se program moc líbil a my jsme přichystáni na nový školní rok, kdy rádi do ško-
lek opět zavítáme. 

Text: Markéta Novotná a Dominika Graupnerová,  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha 

Foto: Kristýna Vlasáková,  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha 

kRálovéhRaDeckÝ kRaJ

ScReening Sluchu novoRozenců a Děti  
v ambulantní i klinické PRaxi 

Poznatky ze Sympozia 

Ve dnech 13. a 14. dubna 2018 se pracovnice Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., zúčastnily 
8. mezioborového sympozia a 3. celostátního foniatrického semináře v Hradci Králové. Dvoudenní 
akci organizovala Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Pardubického kraje a Fakulta zdra-
votnických studií Univerzity Pardubice. 

První den nabízel zhruba dvě stě posluchačům třicet příspěvků týkajících se anatomie sluchové-
ho orgánu, vyšetření sluchu novorozenců, zazněly praktické zkušenosti související se screeningem 
sluchu, logopedickou péčí, možnostmi vzdělávání dětí s velmi těžkým sluchovým nebo kombinova-
ným postižením. Na konci jednotlivých panelů byl ponechán prostor pro diskuzi a otázky účastní-
ků. Z podnětů například vyplynulo, že mnoho dětí, kterým v porodnici naměřili nevýbavné emise, 
není dohledatelných v databázích místně příslušných ORL pracovišť. Chybí systémová provázanost, 
informovanost rodičů, vybavení sluchovými kartami každého novorozeného dítěte. 

Druhý den probíhal formou zážitkových 
workshopů pro omezený počet přihlášených. 
Na  jednotlivých pracovištích si měli zájem-
ci možnost provést vyšetření sluchu, zavést 
elektrodu kochleárního implantátu do makety 
hlemýždě, seznámit se s  audiometrickým vy-
šetřením, sluchadlovou korekcí a  prováděním 
CT a MR spánkové kosti.

Podrobněji zpracované poznatky ze seminá-
ře budou publikovány v časopise Dětský sluch 
3/2018. Informace k  programu naleznete zde: 
sympozium.orlfnhk.cz.

Text a foto: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
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Více než 25 let pomáháme dětem se sluchovým postižením  
a  jejich rodinám z celé České republiky.
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 Dinosauří tvoření s dětmi

Skupinová setkávání rodin s dětmi

Zahradní slavnost Praha, Ostrava, Pardubice

Letní týdenní kurz pro děti

Filmový festival v Karlových Varech

Vydává Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 

Tamtam na filmovém festivalu 
v Karlových Varech. 
Foto: archiv CDS Tamtam
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Selling the books 

Apart from loaning the volumes, we also sell books from different 

publishers dedicated to hearing loss. Buying is possible also on-line.

Specialized magazine Children’s Hearing 

In cooperation with the Centre for Children with Hearing Impairment 

Tamtam, we issue a specialized magazine Children’s Hearing (Dětský sluch). 

It brings professional opinions, parents’ experience, news from abroad, 

information on groups of people with hearing impairment and their needs, 

on sign language, etc. 

Some of the released topics were bilateral CI, prematurely born children, 

compensation devices, genetics, relationships in family, child care 

within specialized 

professionals, early 

diagnostics, early care.
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Production of books, CD-Rs and DVDs 

We also publish books, CD-Rs and DVDs, which 

count over 70 titles so far. Let us name some of 

them: Great Illustrated Guide-Book of the Deaf and 

Hard-of-Hearing to Their Own Destiny, It May not 

Be Any Problem to be Deaf, Silent Interviews, DVD 

Early Communication in Deaf Family or I Want to 

Communicate with You.

Information website on hearing 

We operate an informatiion website on hearing www.idetskysluch.cz. 

Apart from many articles and stories on different topics connected with 

hearing loss, there are also videos with professionals or about some services 

for families with hearing-impaired children.
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Informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením

NEBOJTE SE INTEGRACE,
PŘIPRAVTE SE VČAS

Informační materiál Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 Rozhovor s PhDr. Václavem Mertinem

 Rozhovor s doc. Janem Michalíkem, Ph.D.

 Nejdůležitější je paní učitelka. Zkušenosti školáka
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Mobile applications 

In cooperation with the Centre for Children with Hearing 

Impairment Tamtam, we develop applications which help small children 

with hearing impairment, their parents and friends to learn sign language 

in an interactive, fun way. So far, three aplications have been released: Sign 
with Tamtam (Znakujte s Tamtamem), which is a vocabulary with nearly 

1500 signs and sentences, Pairs – Sign with Tamtam (Pexeso – Znakujte 

s Tamtamem) and The Bear – Sign with Tamtam (Medvěd – Znakujte 

s Tamtamem). They run on mobile phones and tablets with Android and 

iOS (The Bear on tablets only) and are freely accessible at Google Play and 

App Store. The aplication Sign with Tamtam have won numerous awards, 

the most important being the Rafael from Vodafone Foundation in 2017.

7
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Meetings, seminars, conferences and workshops

Our association organizes meetings, seminars, conferences and 

workshops, so that the parents, students and other interested people have 

possibility to interchange ideas and experience with each other as well as 

with professionals (audiologists, neonatologists, pediatricians…).

Leisure time, educational and cultural activities 

For families with hearing impaired children, we offer theatre 

performances, concerts or musicals (Maugli), guided workshops or tours in 

galeries and muzeums, or original program as part of the worlwide project 

Night with Andersen. Every event is simultaneously translated into Czech 
Sign Language.
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Contact

Cooperating organization: 
Centre for Children with Hearing  
Impairment Tamtam
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
www.detskysluch.cz

Information Centre of Parents and Friends 
of the Hard-of-Hearing 
Informační centrum rodičů a přátel  
sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Czech Republic 
info@infocentrum-sluch.cz
www.infocentrum-sluch.cz
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Informative web on hearing:
www.idetskysluch.cz
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