JSTE NEDOSLÝCHAVÝ? ŠPATNĚ SLYŠÍTE?
JSTE NESLYŠÍCÍ?
POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK?
Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám se sluchovým postižením
všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.
 NAŠE SLUŽBY JSOU ZDARMA
 MŮŽEME ZA VÁMI PŘIJET KAMKOLIV PO KRAJI
 STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT SKRZE NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE
SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch, můžeme Vás podpořit při
pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem
odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně.
Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzovat. Důležité je situaci řešit.
S naší podporou to zvládnete.
SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ
Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na příspěvky, při zajišťování
pomůcek nebo třeba při procesu hledání práce.
Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může být s naší podporou výrazně nižší.
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Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte?
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?
Špatně rozumíte v hlučném prostředí.
Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.
Slyšíte, ale nerozumíte.
Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
které nikdo jiný neslyší.
Musíte se dívat lidem na obličej, abyste
lépe rozuměli.
Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku.
Přijďte se poradit do Tichého světa.

Cítíte se izolovaní od rodiny, přátel,
blízkých? Nevíte si rady? Ztráta sluchu není
konec světa.
Organizace Tichý svět poskytuje sociální
služby osobám se sluchovým postižením.
Můžeme Vás podpořit:
V pochopení Vaší aktuální situace.
V hledání možností, jak situaci řešit.
V komunikaci s Vaším okolím.
Ve výběru vhodného lékaře ve Vašem okolí.
Ve výběru vhodného typu pomůcek.
Při podání žádosti o příspěvek na
kompenzační nebo zvláštní pomůcku.
V napojení na jiné služby a specialisty.
Při nácviku práce s Vaším telefonem,
počítačem apod.
V řadě dalších oblastí.
Obraťte se na nás. Naše služby jsou zdarma
a mohou být poskytovány i anonymně.
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