
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Tlumočnické
služby

Popis poskytované služby: Posláním online tlumočnické a přepisovatelské
služby Tichého světa, o.p.s je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se
sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají
český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého
jazyka.
Pro koho je služba určena:  Osoby se sluchovým a kombinovaným
postižením bez věkového omezení.
V čem je služba originální: Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v
komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat
samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Služba funguje NONSTOP na
www.tichalinka.cz Online tlumočení je k dispozici denně nonstop (22:00 – 7:00
hod. pouze pohotovost) Online přepis je k dispozici každý pracovní den. S
přepisovatelem se spojíte v čase 7:00 – 19:00 hod. (pohotovost je zajištěna
nonstop).
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice V Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Terénní
Jana Palacha 1552, Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

CHRUDIM a spádové obce Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Tereza Pospíšilová
Kontaktní email: tereza.pospisilova (zavináč) tichysvet.cz
Kontaktní telefon: 702 167 010
Organizace: Tichý svět, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/58
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