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Hrvatski savez gluhoslijepih osoba "Dodir" poziva na ovogodišnju, 12. po redu tradicionalnu
Smotru polaznika Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika koja će se održati u utorak 9. lipnja
2015. g. s početkom u 18 sati u Hotel Westin, Ulica Izidora Kršnjavoga l, Zagreb (dvorana
Panorama - 17. kat).   Smotra polaznika tečaja hrvatskoga znakovnog jezika održava se svake
godine u Zagrebu,  Osijeku i Splitu, a od ove godine i u Varaždinu.

  

  

      

Smotra je specifična po tome što se radi o jedinstvenoj manifestaciji u kojoj jednako mogu
uživati gluhoslijepe, gluhe, a i čujuće osobe. Očekujemo najveći broj uzvanika do sada, a na
Smotri će sudjelovati čak 11 grupa uključujući studente Učiteljskog fakulteta i Zdravstvenog
veleučilišta u Zagrebu. Posebna nam je čast što će na ovogodnišnjoj Smotri sudjelovati i učenici
Osnovne škole "Dr. Ivan Merz" trenutno jedine škole u Hrvatskoj koja je za svoje učenike
organizirala učenje hrvatskoga znakovnog jezika.

        

Podrška Grada Zagreba

Ova godina nam je po mnogočemu posebna: očekujemo skoro izglasavanje Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj čime će znakovni jezik u Hrvatskoj postati ravnopravan svim drugim jezicima, a zanimanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe i prevoditelja znakovnog jezika biti ie sustavno regulirano. Time će gluhe i gluhoslijepe osobe moći ne samo ravnopravno sudjelovati u svakodnevnom životu zajednice, već i u političkom i javnom životu zajednice. 
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Podsjetimo da je upravo Savez Dodir prvi u Hrvatskoj pokrenuo tečajeve znakovnog jezika prije osamnaest godina koje je do danas prošlo preko 5000 polaznika. Važnost provodenja tečajeva prepoznalo je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje nam pruža financijsku potporu. Prvi smo izdali i udžbenike za učenje znakovnog jezika Znak po znak 1, 2 i 3 s pripadajućim DVD-ima. 

Zadovoljstvo što će se ovogodišnja Smotra održati upravo zahvaljujući financijskoj potpori Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Grad Zagreb nam pruža podršku od samog osnutka, a prvi je grad u Hrvatskoj koji je prepoznao važnost inkluzije gluhe i gluhoslijepe djece u redovite vrtiće upravo putem prevoditelja te služi kao primjer drugim gradovima u Hrvatskoj koji počinju s uvođenjem takvog oblika podrške za gluhu i gluhoslijepu djecu. 

VIDEO

12. Smotra polaznika tečaja HZJ, Zagreb 09.06.2015.

{youtube}syVMh9fsg_w{/youtube}
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