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HLAVNÍ VÝCHODISKA

� Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící 
společnosti 

� Nedostatek příležitostí k seberealizaci 

Zájem o poznávání specifik komunikace, českého � Zájem o poznávání specifik komunikace, českého 
znakového jazyka a kultury Neslyšících ze strany 
slyšících. 

� Nabídka možnosti k seberealizaci a přirozenému 
začleňování se mezi slyšící většinu.



HLAVNÍ TÉMA

� Rytmus: hra na tradiční západoafrické bubny 
(djembe a basovné bubny)



PROČ PRÁCE S RYTMEM?

� Zkušenosti s vedením kurzů

� Pozitivní reakce a zájem z praxe. 

� Relaxace i trénink dovedností kognitivních (paměť, 
pozornost, vnímání, tvořivost, vizuomotorická
koordinace...) i motorických.koordinace...) i motorických.

� Silné zvuky a vibrace.

� Rytmus = jazyk, společný celé skupině.



ÚČASTNÍCI PROJEKTU

� 6 organizátorek

� 15 účastníků:

3 se sluchovým postižením 

2 osoby s hluchoslepotou



PRŮBĚH PROJEKTU

1. Souvislý týdenní workshop v obci Kunčice 

(10.-17. 7. 2011)

Intenzivní výuka afrického bubnování. 

2. Dvoudenní workshop v Brně (14. - 16. 10. 2011)

Navázání na poznatky a zkušenosti získané během 
první části. 

Prezentace projektu veřejnosti. 



METODY PRÁCE

Detailně připravená skupinová i individuální práce:

� Pětidenní kurz základů komunikace s jedinci se 
sluchovým postižením a s hluchoslepotou

� Motivační dopis účastníků� Motivační dopis účastníků

� Základy prstové abecedy pro účastníky 

� Smíšené ubytování účastníků

� Doprovod pro účastníky s hluchoslepotou



METODY PRÁCE

� Icebreakery



METODY PRÁCE

� Lekce 
západoafrických 
rytmů

















METODY PRÁCE

� Zážitkový deník



METODY PRÁCE

� Večerní 
setkávání



METODY PRÁCE

� Účast na 
lekcích 
afrického 
tance





� Sport

METODY PRÁCE



METODY PRÁCE

� Veřejná 
vystoupení



METODY PRÁCE

� Spolupráce v rámci „denních služeb“ 

� Zpětná vazba účastníků k projektu

� Zpracovávání videoslovníku „Základní znaková 
zásoba bubeníka“

� Publikace a prezentace



VÝSLEDKY

� Původní plán: Rovnoměrné zastoupení.

� 5 neslyšících a hluchoslepých účastníků 
(z celkového počtu 15). (z celkového počtu 15). 



VÝSLEDKY

Prezentace projektu v rámci mnoha navazujících akcí:

� Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno

� Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Bruntál a republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Bruntál a 
Sociálně terapeutická dílna Polárka

� TyfloCentrum Brno – Tábor Mezivěty

� Tábor YES – Zlaté Hory

� Skupina německých stážistů na PdF MU – referendářů ze 
Státního semináře ve Stuttgartu

� Spolek Neslyšících Břeclav

� Ples neslyšících Brno



VÝSLEDKY

� bourání komunikačních bariér

� rozvoj sociálních dovedností

� podpora tvořivosti,

� osobnostní růst (upevňování sebevědomí a 
samostatnosti)samostatnosti)

� rozvíjení sociální sítě mladých neslyšících

� šíření informací o specifických potřebách 
neslyšících a hluchoslepých lidí i o možnostech 
podpory jejich osobnostního a sociálního rozvoje



ZÁVĚRY

1) Co se mi na projektu líbilo...

� Možnost komunikace s neslyšícími, osvojení si 
nebo zdokonalení se ve znalostech znakového 
jazyka.

� Navázání nových přátelství a spousta zážitků.� Navázání nových přátelství a spousta zážitků.

� Poznání světa hluchoslepých.

� Mohli jsme ukázat, co jsme se naučili. Výsledek 
skvělý!



ZÁVĚRY

2) Co mi na projektu chybělo...

� Více lidí se sluchovým postižením.

� V první části projektu byla lepší soudržnost.

� Mužská energie v kolektivu (jen 3 muži)



ZÁVĚRY

3) Pokud jsem se na projektu něco naučil/a o sobě 
a/nebo druhých, co to bylo....

� Cítit svoje tělo, jak si klestí cestu k porozumění si 
s bubnem, trpělivosti, že mi to nemůže jít hned a 
také, že když jsem se chtěla vzteknout, tak jsem také, že když jsem se chtěla vzteknout, tak jsem 
podala lepší výkon; musela jsme s druhými očním 
kontaktem komunikovat při hraní; spoléhat na druhé 
kvůli rytmu, u druhých jsem zjistila, že také zápasí 
se zvládnutím rytmu a jsou cílevědomí, hlavně ti s 
hudebním sluchem.



ZÁVĚRY

� Co jsem se naučila o sobě? Snad jen jsem si znovu 
prožila, že hluchoslepota neznamená pro nás jen 
limity, ale když jsou okolo nás milí lidé, ochotni se 
nám věnovat (úžasná trpělivost!), tak  si může 
hluchoslepý člověk zahrát i v bubenické kapele hluchoslepý člověk zahrát i v bubenické kapele 
dokonce mládežnické kapele, a to na veřejném 
vystoupení :-) Užila jsem si to.



Děkujeme za pozornost.

www.spalenysusenky.cz/akce


