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Anotace: Telekomunikační centrum neslyšících je zcela nová, vysoce technicky sofistikovaná služba pro osoby se 

sluchovým postižením, která  kombinuje  propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů  

(mobilní telefony, telefonní pevné linky,  faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do 

znakového jazyka,  atd. )  s asistenční  činností  slyšících,  speciálně vyškolených operátorů – komunikačních 

asistentů.   

 

Telekomunikační centrum neslyšících  

Telekomunikační centrum neslyšících (dále jen TKCN) je součástí projektu Unie neslyšících Brno, o.s., 

„Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na  trh práce“ realizovaného   v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod registračním číslem projektu CZ.1.04/3.3.05/31.00021.            

Cílem tohoto projektu je pomoci překlenout bariéru, která osobám se sluchovým postižením dlouhodobě brání 

v plném začlenění do většinové společnosti a jejich uplatnění na trhu práce.  

Tato služba, jejíž provoz byl zahájen 1. února 2011, kombinuje  propojení všech momentálně dostupných 

komunikačních kanálů  (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení 

do znakového jazyka,  atd. )  s asistenční  činností  slyšících,  speciálně vyškolených operátorů – komunikačních 

asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu 

s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta přemluví slyšící straně, převezme 

odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě.  Komunikační asistenti jsou schopni 

prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka  

a obráceně.   

Funkci písemných komunikačních asistentů TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením.                        

Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje tuto funkci účinně zastávat.                        

Provoz TKCN tak umožnil vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.  Je to praktický 

příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem 

postižení.  

Více informací o „Telekomunikačním centru neslyšících“ i o celém projektu včetně jeho partnerů a realizačního 

týmu je možno najít na www.tkcn.cz . 
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