
 

  DMS PREPIS
zašlete na číslo 87 777

Pomozte rozvíjet přepisovatelské služby. 
Vaše pomoc bude účinná, pokud zašlete DMS.

ukázka simultánního přepisu

Cena jedné DMS je 30,- Kč, na projekt přispějete 27,- Kč, více informací o 
DMS najdete na www.darcovskasms.cz.

Simultánní  přepis  mluvené  řeči  je  optimálním  dorozumívacím  prostředkem  pro  ohluchlé  a  těžce 
nedoslýchavé  osoby,  jejichž  mateřštinou  je  čeština  a  které  nekomunikují  pomocí  znakového  jazyka. 
Zatímco v řadě vyspělých zemí jde o běžnou službu, v ČR ji poskytuje jedině Česká unie neslyšících.
V  srpnu  2010  ČUN  ustavila  a  zaregistrovala  na  Ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí  Centrum 
zprostředkování  simultánního  přepisu  (www.eprepis.cz)  jako  poskytovatele  sociálních  služeb.  MPSV 
však v dotačním řízení pro rok 2011 neposkytlo Centru ani korunu dotací a tím zcela ochromilo 
poskytování této služby, kterou v roce 2010 využilo více než 3000 uživatelů z celé republiky. Desítky 
tisíc lidí se sluchovým postižením tak ztrácejí šanci k začlenění do společenského života.
Peníze získané ze sbírky by měly umožnit zachování této služby, byť v omezeném rozsahu, a poskytování 
simultánního přepisu mluvené řeči alespoň v nejnaléhavějších situacích.

Nositel projektu: Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN
   
www.eprepis.cz

Sbírkové konto na projekt Simultánního přepisu
 č.ú.:  2350022399/0800
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