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O TICHÉM SVĚTĚ
Obecně prospěšná společnost Tichý svět se v prosinci přestěhovala z provizorních prostor
v Praze 8, které jsme využívali od povodní v roce 2013. Od začátku prosince sídlíme na nové
adrese: Podolská 322/21, 147 00 Praha 4.
Jsme nezisková organizace s celorepublikovou působností, pobočky máme již v osmi krajich
České republiky.

NESLYŠÍCÍ NA PRACOVNÍM TRHU
Od ledna 2015 bude spuštěn ostrý provoz našeho nového portálu s pracovními nabídkami
pro neslyšící. Najdete ho na www.neslysimpracuji.cz

Aktuálně připravujeme 14 konferencí, které se uskuteční od ledna do dubna roku 2015 v
jednotlivých krajských městech České republiky. Budeme na nich prezentovat nový pracovní portál pro neslyšící a výstupy tříletého projektu Deaf Support.
Projekt Deaf Support, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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PODPORUJEME NESLYŠÍCÍ
Finanční gramotnost pro neslyšící
Od ledna roku 2013 realizujeme dvouletý projekt, který je zaměřen na zvýšení finanční
gramotnosti neslyšících. V rámci tohoto projektu vznikly programy finanční gramotnosti,
které nyní využíváme při seminářích pro neslyšící v pěti městech Středočeského kraje v Mladé Boleslavi, Berouně, Příbrami, Rakovníku a Kladně.
Vytvořili jsme také brožuru základů
finanční gramotnosti pro neslyšící, pracovní sešit a DVD, na kterém jsou texty
brožury přeložené do znakového jazyka.
Co je cílem programu? Projekt se zaměřuje
primárně na prevenci a osvětu finanční gramotnosti mezi neslyšícími. Cílem je poskytnout neslyšícím potřebné informace dříve,
než se dostanou do obtížné životní situace,
kterou bývá nejčastěji zadlužení.

Dosavadní úspěchy: Semináře navštívilo
více než 130 klientů ze Středočeského kraje
a právní poradna poskytla bezplatné právní
poradenství více než 120 osobám s různým
stupněm sluchového postižení.
Máte zájem o příručku Základy finanční
gramotnosti pro neslyšící a DVD s texty ve znakovém jazyce? Napište nám na
appn@tichysvet.cz

PŘIPRAVUJEME V TICHÉ KAVÁRNĚ
Tichá kavárna je první pražskou kavárnou, kde zákazníky obsluhují neslyšící zaměstnanci.
Otevřena byla 11. 11. 2011, o tři roky později získala ocenění v anketě Nejlepší na osmičce.
Máte rádi dobrou kávu? Jste srdečně zváni!

Co připravujeme v kavárně v prosinci?
11. 12. v 18 hodin
Vernisáž výstavy Renaty Sochůrkové
16. 12. v 16.30 hodin Hry s dětmi s vánoční tématikou
kde: Burešova 12, Praha 8, blízko metra Ládví

www.tichakavarna.cz
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