
Jaké to je „slyšet ruku“
Když neslyšíš, porozumíš

Jaké je to být malým děckem
Ve škole, v místnosti plné zvuků
S učitelkou, která povídá a povídá a povídá
A pak, když k tobě ona přijde
Čeká, že to bere hlava tvá?
Když neslyšíš, porozumíš

Asi věří, že tě udělá chytřejší 
Když tě naučí, jak mluvit hlasem svým
A ne před obličejem rukama mácháním!
A takto hodiny a dny bez trpělivosti a konce
Až do zvuku mdloby
Když neslyšíš, porozumíš

Jaké to je být zvědavý
Žíznit po vědění
A když tě žene vnitřní touha
Ptáš se bratra, sestry nebo kamaráda
Který se zamyslí a řekne „to je fuk“
Když neslyšíš, porozumíš

Jaké je to v rohu stát
A možná doufat
Že ´s nic nepokazil
Kromě toho, že´s použil ruce svý
K tiché snaze vyjádření náhlé myšlenky
Když neslyšíš, porozumíš

Jaké je to když na tebe křičí
Když si někdo myslí, že tak uslyšíš
Nebo jaké je to neporozumět kamarádovi
Který ti chce vysvětlit jeho vtip
A ty to nechápeš
Protože se mu to
Nepodařilo
Když neslyšíš, porozumíš

Willard J. Madsen 

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Interesource Group (Ireland) Limited se specializuje na 
projektový management a poradenství v oblasti výzkumu 
jazykového a kulturního vzdělávání, v oblastiřízení lidských 
zdrojů, výběru zaměstnanců a managementu řízení rizik 
zdravotní péče. Společnost dále poskytuje služby v oblasti 
IT, vývoje webových aplikací, školení a informačních systémů 
řízení lidských zdrojů. Jejími klienty jsou jak malé a střední 
podniky, velké nadnárodní korporace, tak i 
subjekty veřejného sektoru. 

Interesource Group je koordinátorem několika projektů 
financovaných ze zdrojů EU, společnost úspěšně coby 
koordinátor realizovala devět a byla partnerem v pěti 
evropských projektech. V roce 2009 byl také podpořen 
projekt SIGNALL 3, jehož výstupy budou uvedeny do praxe 
na konci roku 2011. 

Interesource Group za dobu svého působení získala velmi 
dobrou reputaci díky úspěšné realizaci mnoha inovativních 
produktů.

Pro více informací kontaktujte prosím:

Haarise Sheikha, ředitele společnosti, nebo

Finolu Sisk, manažerku evropských projektů

Interesource Group (Ireland) Limited
48 South William Street | Dublin 2 | Ireland

[t]   +353 1 677 1957
[f]   +353 1 677 1329
[e]   info@interesourcegroup.com
[w]  www.interesourcegroup.com
[skype] interesource

PROHLÁŠENÍ
Konsorcium partnerů v projektu SIGNALL II děkuje 
za finanční podporu v rámci programu Leonardo 
da Vinci. Tento projekt byl podpořen Evropskou 
komisí, přesto není zodpovědná za dopady, které 
zakládají výsledky tohoto projektu a současně 
výsledné výstupy projektu SIGNALL II nemusí 
nutně reflektovat její názor.



SIGNALL II

Cílem projektu Signall II je využít obsahu akreditovaného kurzu” 
Perspectives on Deafness (POD)“- „Perspektivy hluchoty„ vyvinutý 
Centrem speciální pedagogiky na Trinity College v Dublinu, a 
dopracovat jej v e-learningové podobě také pro Českou Republiku, 
Finsko, Polsko a Velkou Británii. 

Připravený kurz bude nabízen vzdělávacím institucím jako online a 
e-learningový  kurz založený na platformě MOODLE plně přístupný 
pro kohokoliv a odkudkoliv, s možností přidávání vlastních 
materiálů.

Tento akreditovaný kurz je nyní součástí programu „Bachelor of 
Deaf Studies“ na Trinity College v hodnotě 10 kreditů. Tento projekt 
umožňuje do budoucna stejné využití kurzu i v jiných státech.

V rámci projektu byly zpracovány tyto materiály:

1. Videomateriály připravené experty na speciální pedagogiku pro 
neslyšící, případové studie a zkušenosti napříč Evropou

2. Srovnávací dotazníkový průzkum mezi neslyšícími, slyšícími a 
institucemi v partnerských zemích 

3. Unikátní kniha Několik pohledů na hluchotu, identitu neslyšících 
a zkušeností v Evropě a v ČR

4. eLearningový kurz na platformě MOODLE dostupný i ve 
znakovém jazyce jako základ pro výuku Pokud máte zájem o více 
informací nebo přímo využít výstupy tohoto projektu, navštivte 
naše webové 
stránky:

www.grantadvisor.cz/signall2.html

www.signallproject.eu (anglicky)

nebo prosím kontaktujte Martina Dítě emailem
na m.dite@grantadvisor.cz nebo na telefonním
čísle +420 605 803 502.

PARTNER PRO ČESKOU REPUBLIKU

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. již 10 let poskytuje svým zákazníkům 
komplexní podporu a servis v oblasti dotací, a to prostřednictvím 
publikačních i poradenských služeb. 

Úkolem GA není pouze ukázat vhodné dotační příležitosti, ale 
dovést své zákazníky až do cíle.

Společnost vyvíjí řadu internetových a intranetových informačních 
aplikací pro podporu vyhledání vhodné dotace (www.dotaceonline.
cz), přípravu projektových žádostí a realizace projektu. GA 
dotace nepomáhá však pouze nalézat, ale také aktivně pomáhá 
svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také 
přislíbenéprostředky reálně vyčerpat.

GRANT ADVISOR je také aktivním účastníkem řady evropských 
projektů v rámci programu Leonardo da Vinci, ve kterých byla 
zapojena jako koordinátor i jako partner. Mimo projektů Signall a 
Signall 2 je například spoluautorem jazykových projektů Eurosigns 
a Eurosigns 2, v rámci kterých byly vyrobeny interaktivní DVD 
obsahující kurzy znakového jazyka jedenácti evropských států.

KURZ  „PROBLEMATIKA HLUCHOTY V 
MEZINÁRODNÍ PERSPEKTIVĚ„

Cílem projektu Signall II je využít obsahu akreditovaného kurzu” 
Perspectives on Deafness (POD)“- „Problematika hluchoty v 
mezinárodní perspektivě„ vyvinutý Centrem speciální pedagogiky 
na Trinity College v Dublinu, a dopracovat jej v e-learningové 
podobě také pro Českou Republiku, Finsko, Polsko a Velkou Británii. 

Připravený kurz bude sloužit vzdělávacím institucím jako online a 
e-learningový kurz založený na platformě MOODLE plně přístupný 
pro kohokoliv a odkudkoliv, s možností přidávání vlastních 
materiálů. 

Tento akreditovaný kurz je nyní součástí programu „Bachelor of 
Deaf Studies“ na Trinity College v hodnotě 10 kreditů. Tento projekt 
umožňuje do budoucna stejné využití kurzu i v jiných státech. 

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali organizacím a osobám, které 
se svými připomínkami na projektu podíleli: 

Mgr. Marii Horákové, Mgr. Kláře Podivínové a Michaele
Buřičové - Agentura Profesního Poradenství 
pro Neslyšící, Mgr. Jiřímu Langerovi, Ph.D., Doc. a 
PhDr. Evě Souralové, Ph.D. – Univerzita Palackého 
Olomouc, Mgr. Petru Vysučkovi – Karlova univerzita 
Praha, PhDr. Mgr. Lence Doležalové, Ph.D. – 
Masarykova univerzita Brno, a mnoha dalším.
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