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TA BROŠURA

Gluhi so lahko dejavni na vseh področjih
— le slišati ne morejo.



Danes je brezposlenost mladih  ena izmed osrednjih problematik po vsej Evropi. Še zlasti 
za mlade gluhe iskalce zaposlitve je vstop na trg dela poln ovir. Projekt S4H si prizadeva 
izboljšati možnosti za mlade gluhe na trgu dela.

S4H se osredotoča na podjetja, organizacije in mlade gluhe. Pripravljamo  portrete 
predstavnikov gluhih vzornikov  in podjetij, ki zaposlujejo gluhe. Mladi pomagajo z nasveti 
in triki za uspešno sporazumevanje na delovnem mestu in predstavljajo pomembne kretnje 
za vsakodnevno komunikacijo pri delu. Prirejamo delavnice za podjetja in jim ponujamo 
pregled pomembnih storitvenih centrov za vključevanje na trgu dela.



Kretnje za stisk roke je dve leti trajajoč evropski projekt s partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Velike 
Britanije in Slovenije, katerega cilji so:

• Ustvariti in obdržati trdne povezave s predstavniki zaposlitvenega sektorja in skupnostjo 
gluhih

• Delodajalcem nuditi praktične nasvete v zvezi z zaposlovanjem mladih gluhih
• Izboljšati zaposlitvene možnosti mladih gluhih iskalcev zaposlitve na trgu delovne sile
• Bolje razumeti, kako implementirati učinkovite metode alternativne komunikacije na 

delovnem mestu
• Izboljšati uporabo znakovnih jezikov na delovnem mestu (osnovne vsakodnevne kretnje)



SIGNS
FOR

HANDSHAKES

S4H si prizadeva izboljšati 
možnosti za mlade gluhe na 
trgu dela.



VSEBINA
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Snezhanka Asenova
Grafična oblikovalka 
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Lekarna Marien
Lekarna

Sreco Dolanc
Farmacevt
Delovno mesto: Marien Pharmacy

Tolga Korkmaz
Farmacevtski trgovski pomočnik
Delovno mesto: Marien Pharmacy

David Iberer
Farmacevtski trgovski pomočnik
Delovno mesto: Marien Pharmacy
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Rob Davis
Vodja za stike, nekdanji finančni svetovalec

Ellie Parfitt
Gluha blogerka

Kassandra Wedel
Plesalka - učiteljica - igralka

Vinh Ngyuen
Frizerski mojster

Bolnišnica
usmiljenih bratov na Dunaju

Wolfgang Gruber
Urar (magistrski študij) 
Delovno mesto: Mikl-Uhren

Marko Salutzki
Organizator dogodkov
Delovno mesto: Reprotechnik
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Louise Goldsmith
Blogerka, nakupovalna pomočnica

ROLE MODEL
VELIKA BRITANIJA

Anja Burghardt
Tehnica za slušne aparate (pripravništvo)
Delovno mesto: Bagus

ROLE MODEL
AVSTRIA, LINZ

Andreas Hofko
Zlatar, srebrar in draguljar
Delovno mesto: Fa. Eder  

ROLE MODEL
AVSTRIA, WELS

Christian Fischer
Na usposabljanju za pomočnika vzgojitelja 
predšolskih otrok

ROLE MODEL
AVSTRIA, DUNAJ

Judith Hartmann
Odvetnica, strokovna svetovalka

ROLE MODEL
NEMČIJA, HAMBURG

Magdalena Tomczyk
diplomirana molekularna biologinja
Delovno mesto: Federal Ministry of Internal Affairs 
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Artuu Liikamaa
pedagoški svetovalec 
Delovno mesto: Finski zaslišanje gluhi zvezne

ROLE MODEL
FINSKA
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Alexander Ivanov
Kreativec
Delovno mesto: Listen Up Foundation

Kiril Savov
Barkeeper
Arbeitsplatz: D.I.T. Evrika Hotel 
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Dian Demirov,
Podjetnik
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University of Chester
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Proizvodnja
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CHESTER, UK
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Career for all
Spletna informacijska platforma
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BOLGARIJA, SOFIJA

28 Tishina Association
Neprofitna organizacija
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BOLGARIJA, SOFIJA
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Mozzeria
Italijanska restavracija

DaDaFest
Disability Arts Charity

BEST PRACTICE
SAN FRANCISCO, USA
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U.K.

31 Zentrum für Kultur und visuelle 
Kommunikation der Gehörlosen

BEST PRACTICE
BERLIN, NEMČIJA

32
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SignVideo
Videoklic na daljavo s pomočjo tolmača na 
daljavo (VRS)

Klub přátel červenobílé hole
Klub

BEST PRACTICE
U.K.

BEST PRATCTICE
ČEŠKA REPUBLIKA

34 Cheshire West and 
Chester council

BEST PRACTICE
U.K.

35 Kinezika D.o.o.
Kozmetika

BEST PRACTICE
SLOVENIJA, CELJE
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Maja Kuzma
Samozaposlena novinarka

TIPK LTD
TV oddajnik

ROLE MODEL
SLOVENIJA, LJUBLJANA

BEST PRACTICE
SLOVENIJA, LJUBLJANA

38 Damjan Šebjan
Samostojni igralec

ROLE MODEL
SLOVENIJA, LJUBLJANA

39 Marjetka Kulovec
Profesorica defektologije

ROLE MODEL
SLOVENIJA, LJUBLJANA
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Lekarna

Lekarna Marien

Kontakt: 
www.marienapo.eu
silence@marienapo.at

Dunaj,
Avstria



Lekarna Marien, ki se nahaja v 
dunajskem 6. okrožju, je vpadljiva, 
barvna in edinstvena kot nekakšna 
soba čudes, kjer je polno novih idej 
in zdravih dobrot. Predvsem pa je 
lekarna, ki ji zaposleni ljubeče pravijo 
“Mariechen”, pomembno stičišče za 
gluhe. Na to je lastnica, mag. farm. 
Karin Simonitsch najbolj ponosna. 
Gluhota ne bi smela predstavljati 
ovir, še posebej ne v povezavi z 
zdravstvenim sektorjem. 

V Lekarni Marien so zaposlene tri 
gluhe osebe, eden od njih je prvi 
gluhi farmacevt v Evropi, mag. farm. 
Srečo Dolanc. Drugi slišeči zaposleni 
tudi uporabljajo in razumejo znakovni 
jezik.Zaradi tega strokovnega znanja 
je Lekarna Marien vključena v številne 
in raznolike projekte. Lekarna je redno 
v stiku z avstrijskimi organizacijami 
za gluhe, od česar imajo vsi koristi. 

V Lekarni Marien na različne načine 
in z raznimi mediji nudijo podporo 
gluhim: s snemanjem videov z 
različnimi zdravstvenimi tematikami 
v znakovnem jeziku, z razpošiljanjem 
»Novic brez ovir« ter s prirejanjem 
večerov za starejše gluhe, kjer 
jim posredujejo za njih aktualne 
informacije. Veliko je bilo že doseženo, 
a Lekarna Marien si prizadeva doseči 
še več!

O NAS
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Nočemo, da je gluhota ovira, 
ko gre za zdravje.

Maga. Karin Simonitsch
upravljanje

Uporabljati znakovni jezik 
pomeni odpreti se za ljudi. 
Že to ruši zidove.

Cornelia Zacek 
marketing & odnosi z javnostmi
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Farmacevt

Sreco Dolanc

Delovno mesto:
Lekarna Marien
www.marienapo.eu

Dunaj,
Avstria



Mag. farm. Srečo Dolanc se je rodil 
in odraščal v Ljubljani. Po uspešnem 
zaključenem usposabljanju iz 
farmacevtske tehnologije, se je 
vpisal na Univerzo v Ljubljani, kjer je 
študiral farmacijo. Tik pred diplomo 
je na internetu izvedel za Lekarno 
Marien in se prijavil za delo. Naučil 
se je nemško, naredil nostrifikacijo 
diplome na avstrijski zbornici za 
farmacevte in začel delati v Lekarni 
Marien kot prvi in edini gluhi 
farmacevt v Evropi.

Kot vodja laboratorijskega tima, ne 
pripravlja le mazil in meša čajev, 
ampak  tudi koordinira svojo ekipo 
in je odgovoren za razpored svojih 
delavcev. Skupaj s slišečimi sodelavci 
in tolmačem, ki mu dvakrat na 
teden pomaga, svetuje tudi slišečim 
kupcem v lekarni. Še posebno rad 
svetuje in nudi informacije gluhim 

kupcem v njihovem maternem jeziku, 
znakovnem jeziku. Da bi dosegel kar 
največ gluhih, je posnel več kot 30 
videov v znakovnem jeziku o različnih 
zdravstvenih tematikah. Na primer, 
kako krepiti imunski sistem, kako se 
zaščititi proti klopom in o alergijah. 
Poleg tega pa redno predava gluhim 
starejšim.

Srečo Dolanc dobro pozna 6 jezikov: 
slovensko, nemško, angleško, 
slovenski znakovni jezik, avstrijski 
znakovni jezik in mednarodni 
znakovni jezik. V prostem času se 
uči italijanščino in rad ustvarja nove 
znake za njegovo strokovno področje.

O SRECO DOLANC
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Moj delovni dan se 
prav nič ne razlikuje od 
delovnega dne ostalih 
farmacevtov.

Smo uspešno podjetje z gluhimi in slišečimi sodelavci. 
Moj nasvet za druge delodajalce: enostavno poskusite!
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Farmacevtski trgovski pomočnik

Tolga Korkmaz

Delovno mesto:
Lekarna Marien
www.marienapo.eu

Dunaj,
Avstria



Tolga Korkmaz se je rodil v Turčiji 
in je odraščal na Dunaju. Njegov 
materni jezik je avstrijski znakovni 
jezik, dobro pozna tudi mednarodni 
znakovni jezik. Po diplomi srednja 
šola je uspešno opravil  pripravništvo 
za lekarnarja in prodajalca v Lekarni 
Marien in od takrat dela na prevzemu 
blaga in v laboratoriju. Rad je tudi 
v neposrednem stiku s strankami in 
si želi čimbolj osredotočiti na to v 
prihodnosti.

Redno je pred kamero za novice in 
za gluhe stranke prevaja v avstrijski 
znakovni jezik tematike o skrbi za 
zdravje. Poleg tega pa nudi podporo in 
smernice mladim gluhim študentom, 
ki opravljajo prakso v Lekarni Marien. 
Tolga Korkmaz je oče dveh otrok. Z 
ženo, ki je tudi gluha, imata hčerko 
in sina, ki pa sta slišeča, vzgajajo 
ju dovjezično. Poleg družinskega 
življenja pa rad v prostem času igra 
nogomet.

O TOLGA KORKMAZ
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Farmacevtski trgovski pomočnik

David Iberer

Delovno mesto:
Lekarna Marien
www.marienapo.eu

Dunaj,
Avstria



Leta 2008 je bil David Iberer 
prvi gluhi pripravnik v Lekarni 
Marien. Pripravništvo je zaključil 
kot eden najboljših pripravnikov 
za farmacevtskega trgovskega  
pomočnika na Dunaju. Od takrat 
David dela na oddelku za pakiranje 
zdravil v Lekarni Marien, kjer zdravila 
za starejše razdelijo po dnevih in 
urah ter jih nato strojno zapakirajo. 
Gre za zelo odgovorno področje dela, 
ki zahteva popolno osredotočenost 
ter natančnost brez napak. To je za 
Davida povsem ustrezno delo, saj je 
pri delu povsem osredotočen zavzet. 

V prostem času ga lahko pogosto 
srečamo na stadionu. David je velik 
športni navdušenec avstrijskega 
kluba FK Austria Wien. Poleg tega 
je zelo aktiven v Društvu za gluhe 
športnike ter v športnem klubu Wiener 
Sportklub. Njegova velika strast je 
tek na dolge proge. Pretekel je že 
številne krajše maratone v različnih 
državah.

O DAVID IBERER
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Kemik

Gaber Rupnik

Delovno mesto:
Alterno AD d.o.o.

Ljubljana,
Slovenija



Gaber Rupnik je kemik. Diplomiral 
je na znameniti Univerzi Gallaudet 
v Washingtonu, ZDA. To je prva in 
edina univerza na svetu za gluhe 
in naglušne, kjer se vsa predavanja 
in seminarji izvajajo v dveh jezikih 
(v ameriškem znakovnem jeziku 
in v pisni angleščini). 

Zaradi odličnega uspeha mu je 
slovenski sklad Ad Futura podelil 
štipendijo. Po diplomi se je Gaber 
Rupnik vrnil v Slovenijo in začel 
delati na področju fizikalne 
in kemijske analize v podjetju 
Alterno AD d.o.o. v Ljubljani. 

Sporazumevanje je skrajno 
pomembno za njegovo delo, in 
kot nam je sam razložil, si pri 
tem pomaga z elektronsko pošto, 
neposredno komunikacijo (govor, 
branje z ustnic) ali s pisanjem po 
tabli pri komunikaciji z nadrejenim 
in sodelavci.

O GABER RUPNIK
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Moje delo zahteva računalniško znanje in znanje angleščine. 
Pomembna je natančnost, dobra analiza in razmislek ter 
dobro znanje matematike.

Podjetju se 
lahko dokažem s 
svojimi znanji in 
sposobnostmi.
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Grafična oblikovalka 

Snezhanka Asenova

Delovno mesto:
CIC Company for int. Congresses
www.cic.bg

Sofija, 
Bolgarija



Snezhanka Asenova dela že več kot 
3 leta kot grafična oblikovalka pri 
Podjetju za mednarodne kongrese 
Cic d.o.o v Sofiji, Bolgariji. To 
je eno največjih podjetji, ki se 
ukvarja z organizacijo dogodkov 
v Bolgariji. 

Organizira dogodke za podjetja, 
državne institucije, zdravstvene 
ustanove in še več. Snezhanka 
Asenova je odgovorna za razvoj 
celostne grafične podobe 
dogodkov. Od logotipa do 
oblikovanja zvezkov ali značk. 
Poleg službe pa na univerzi 
študira še grafično oblikovanje in 
igro. 

V svoje delo prinaša veliko 
ustvarjalnosti in izraznosti, saj 
ima že več kot 10 let igralskih 
izkušenj. Poleg tega pa dela tudi 
z gluhimi in naglušnimi osebami 
na področju sinhronega petja in 
plesa.

O SNEZHANKA ASENOVA
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Vse v zvezi z 
mojim delom je 
zelo zanimivo. Zelo 
sem srečna in rada 
imam svojo službo. 
Sporazumevanje ni 
težava.

Iz te pisarne vodimo največje dogodke 
v Bolgariji. Zato potrebujemo različne 
strokovnjake, ki delajo za nas. Delo grafičnega 
oblikovalca je zelo odgovorno, saj so oni tisti, 
ki dogodku dajo podobo in ga predstavljajo. 
Odločili smo se, da bomo to delo dodelili 
Snezhanki, ki je zelo ustvarjalna, aktivna in 
polna energije ter zelo hitro dojame, kaj vse je 
treba narediti za uresničitev nekega dogodka.

Didi Zafirova
namestnik CEO CIC
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Ponudnik prevajalskih storitev

Sign Time GmbH

Kontakt:
www.signtime.eu
info@signtime.tv

Dunaj,
Avstria



Podjetje SignTime združuje tehnične 
inovacije in dostopnost. V podjetju 
SignTime tolmačimo v avstrijski 
znakovni jezik. Naš tim sestavljajo 
tri gluhe in tri slišeče osebe. 
Skupaj prevajamo spletne strani 
javne uprave in različnih podjetji v 
avstrijski znakovni jezik. Prevajamo 
tudi vodene oglede muzejev, do 
katerih lahko gluhi dostopajo preko 
video vodiča.

Sodelovanje na delovnem mestu 
med gluhimi in slišečimi sodelavci 
je za nas predpogoj. Skupaj smo 
dobro usklajena ekipa, v kateri 
vsak prispeva svoje strokovno 
znanje. Poznavanje multimedije in 
jezikovna kompetenca sta ravno 
tako pomemben del našega dela. Za 
slišeče sodelavce je bilo naravno, da 
se učijo znakovni jezik. Sposobnost, 
da se učimo eden od drugega, in 

medsebojna izmenjava idej bogatita 
naša vsakdanja življenja na delu in 
osebno.Pomembna tehnična inovacija 
je naša prevajalska programska 
oprema “SiMax”. SiMax je orodje, 
ki ga uporabljamo za prevajanje 
pisnega besedila in govorjenih 
vsebin v znakovni jezik, pri čemer 
uporabljamo animirane virtualne 
like, “avatarje”. En slišeči in dva 
gluha zaposlena animirajo avatarja, 
tako da ga učijo, kako naj se pravilno 
giba ob uporabi znakovnega jezika.

Sodelovanje med gluhimi in slišečimi 
sodelavci ni naša edina posebnost. 
Redno pridobivamo mnenje in 
strokovno znanje od naših gluhih 
uporabnikov, da bi SiMax še naprej 
izboljševali.

O NAS
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Do integracije in vključenosti vodijo 
dejanja.

Dr. Georg Tschare, generalni direktor

Naše podjetje je odličen primer dobrega 
sodelovanja med gluhimi in slišečimi 
zaposlenimi. S tako strukturiranostjo podjetja 
lahko maksimiziramo naše delovanje in 
kakovost naših storitev. To v kakršni koli 
drugačni sestavi ne bi bilo mogoče.

Dr. Georg Tschare,  generalni direktor

Ovire obstajajo 
samo zato, da bi jih 
premagali. Pomembno 
je, da si odprt in si 
želiš novih izkušenj in 
znanj.

Skupina Sign Time
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Frizerski mojster

Vinh Ngyuen

Kontakt: 
facebook.com/vinschiii

Dunaj,
Avstria



Uspelo mi je uresničiti svoje sanje: 
septembra 2016 sem postal frizerski 
mojster, po tem ko sem leta 2013 
uspešno opravil pripravniški izpit za 
frizerja in lasuljarja (stilista). Skozi 
teoretični del mi je pomagal tolmač, 
za praktični del pripravništva pa to 
ni bilo potrebno. Na delovnem mestu 
ni bilo nobenih težav pri komunikaciji 
ne zame ne za moje slišeče sodelavce. 

Sem naglušen s težko izgubo sluha, 
zato govor drugih moram razbirati 
z ustnic. Seveda pa znam tudi zelo 
dobro komunicirati v znakovnem 
jeziku, vendar sem se s svojimi 
slišečimi sodelavci pogovarjal oralno. 
Po končanem pripravništvu sem 
eno leto delal v frizerskem salonu. 
Tudi tam nisem imel težav pri 
komuniciranju s slišečimi strankami. 
V obdobju, ko sem delal tam, se je 
seveda število strank povečalo. Veliko 

gluhih in naglušnih strank je začelo 
obiskovati salon, ker sem tam delal 
jaz. Odločil sem se, da naredim izpit 
za frizerskega mojstra, ker so bile 
od nekdaj moje največje sanje, da bi 
imel svoj frizerski salon. 

Še vedno si želim doseči ta cilj in 
prepričan sem, da mi bo kmalu tudi 
uspelo. V mojem salonu so dobrodošli 
vsi, gluhi in slišeči.

O MENI
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Moj nasvet za podjetja je

Ne zavračajte gluhih, ker mislite, da je sporazumevanje z nami prezahtevno. Obstajajo 
različni načini komunikacije - vsak posameznik ima svojega. V praksi se vidi, kateri 
način deluje najboljše v določenih okoliščinah.

Moj nasvet za gluhe

Če veste, kaj želite početi, pojdite naravnost proti svojemu cilju. Sam sem se začel 
izobraževati na različnih področjih, ki res niso bila primerna zame. Pripravništvo iz 
frizerstva in lasuljarstva ter izpit za mojstra frizerstva so bili velik izziv. Vendar sem si 
tega neizmerno želel in odločnost mi je pomagala do uspeha.
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usmiljenih bratov na Dunaju

Bolnišnica

Kontakt: 
www.bbwien.at

Dunaj,
Avstria



Bolnišnica usmiljenih bratov je bila 
ustanovljena 1614 in je največja ter 
najstarejša bolnišnica na Dunaju. 
Ima več kot 400 postelj, 9 oddelkov 
in klinik, med drugimi tudi kliniko 
za gluhe in za osebe s težjo stopnjo 
invalidnosti. Klinika za gluhe je 
bila odprta leta 1999 in je edina 
taka ustanova v vzhodni Avstriji. 
Interdisciplinarno ekipo sestavlja 10 
zaposlenih, od tega 3 gluhe osebe, ki 
delajo na področju zdravstvene nege, 
socialnega dela ter psihološkega 
svetovanja.

Sodelovanje med zaposlenimi poteka 
nemoteno, saj vsi zaposleni vključno 
s slišečimi dobro komunicirajo v 
znakovnem jeziku. Najpomembnejše 
pri tem pa je, da to omogoča 
zaupno in neposredno komunikacijo 
med pacienti, zdravniki in gluhimi 

zaposlenimi, ki delajo na področju 
zdravstvene nege, socialnega dela in 
psihološkega svetovanja. 

Nimamo potrebe po tolmačih. 
Zaposleni pospremijo paciente na 
druge klinike ali poskrbijo za njihovo 
hospitalizacijo. Zato so lahko pacienti 
brez skrbi, saj bodo ob sebi vedno 
lahko imeli osebo, ki bo razumela 
njihov jezik in njihovo kulturo. 

O NAS
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Moj slogan: naredi iz 
nemogočega mogoče. 
Želim si, da bi bili 
gluhi samozavestnejši, 
saj lahko dosežemo 
vse, kar želimo, če 
verjamemo vase.

Romeo Seifert 
kvalificirani socialni 
delavec

Veliko je treba 
nadoknaditi, ko 
pride do potrebe 
po psiholoških 
storitvah za gluhe. 
Znam kombinirati 
in uporabljati mojo 
izobrazbo in moj 
prvi jezik (avstrijski 
znakovni jezik), da 
pomagam preseči taka 
razhajanja.

Mag.a Barbara Hager
klinična psihologinja

Upam, da bo v 
prihodnosti vedno 
več gluhih začelo 
delati kot kvalificirani 
zdravstveni delavci. 
Na primer v poklicih 
kot so asistent 
v laboratoriju, 
nutricionist, 
fizioterapevt ali 
v številnih drugih 
poklicih

Patrick Martinetz
kvalificiran in licenciran 
zdravstveni delavec



Ekipa bolje sodeluje, ko vsi 
poznajo potrebe in želje 
drugih. Na tak način so 
lahko člani tima odzivni 
drug na drugega, se vedejo 
spoštljivo in optimalno 
prispevajo k svojemu delu.

Naši nasveti za dobro timsko 
delo...

Ko nehamo iskati 
morebitne razlike in ko te 
razlike v jeziku in kulturi 
raje uporabimo v korist 
pacientov in bolnišnice.

Uspešno vključevanje je za 
nas...
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Sodelavci na naši kliniki 
za gluhe se med seboj 
sporazumevajo v znakovnem 
jeziku in se tako izognejo 
kakršnim koli jezikovnim 
oviram. Tudi zaposleni na 
drugih oddelkih imajo možnost 
obiskovanja tečajev znakovnega 
jezika, ki jih organizira 
bolnišnica.

Naš nasvet za komunikacijo...

Ne dovoli, da bi te kaj 
speljalo s tvoje poti in 
se bori za svoje sanje 
in njihovo uresničitev.

Naš nasvet za mlade gluhe...
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Urar (magistrski študij) 

Wolfgang Gruber

Delovno mesto:
Firma Hans Mikl
www.uhren-mikl.com

Dunaj,
Avstria



Po srednji strojni šoli sem študiral 
na tehničnem kolidžu za  tehnologijo 
urarstva. Od leta 2014 sem urarski 
mojster. Poleg obrtnega izpita za 
urarskega mojstra sem pridobil 
tudi certifikat Omega (za popravilo 
ur znamke Omega). Svojo prošnjo 
za delo sem prek elektronske pošte 
poslal številnim podjetjem. Poslovnež 
in urarski mojster Hans Mikl me 
je povabil v svojo delavnico in mi 
ponudil 2 tedna poskusnega dela. 

Po uspešno končanem poskusnem 
obdobju sem dobil zaposlitev in zdaj 
delam tu kot urarski mojster že 
dve leti. Poklic urarja zahteva ne le 
tehnično znanje in mirno roko, ampak 
tudi sposobnost natančnega dela. 
Mehanizem ur je treba vzdrževati 
ravno tako kot avtomobile. 

Kot urarski mojster sem tu 
odgovoren za popravilo in servis ur 
ter za restavriranje starih ur. Naše 
podjetje ima zelo moderno delavnico 
in vsi imamo svoj računalnik, s 
pomočjo katerega lahko brez težav 
komuniciramo preko elektronske 
pošte.

O MENI
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Zame je uspešno vključevanje 
v delovno okolje definirano z: 

dostopnostjo, neovirano 
komunikacijo, spoštovanjem in 
podporo sodelavcev.

Moj nasvet za sporazumevanje 
na delovnem mestu:

z mano govorite jasno, razločno in 
nekoliko počasneje, da lahko lažje 
berem z ustnic. Seveda občasno 
uporabljam znakovni jezik.

Moj nasvet za mlade gluhe:

Pojdi po svoji poti in bodi 
samozavesten. Uporabi svoje vrline in 
naj te trenutna situacija na trgu dela 
ne prestraši. Pomembno je, da veš, kaj 
si želiš početi in kaj te zanima.

Moj nasvet za dobro timsko delo 
med gluhimi in slišečimi sodelavci:

bistveno je imeti informacije 
vnaprej, poznati alternativne načine 
komunikacije, pomembno pa je 
tudi obojestransko potrpljenje in 
razumevanje.



DELOVNO MESTO
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Želim si, da bi 
gluhi in naglušni 
sprejemali in 
izkoristili nove 
izzive.
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Organizator dogodkov

Marko Salutzki

Kontakt: 
www.events-for-all-de
www.ulkie.jimdo.com

Berlin, 
Nemčija



Imam dve službi. Od 1996 delam v 
podjetju Reprotechnik. To je moja 
glavna služba. Sprejemam naročila in 
skrbim za zbirke naročil in pripravo 
za tisk. Sem edini gluh zaposlen 
v podjetju. Včasih komuniciramo 
pisno, pri sestankih pa nam pomaga 
tolmač.

Organiziram tudi zasebne zabave, za 
posameznike, ali zabave za društva. 
Ker sem želel na tem področju 
dodatno znanje, sem se izobraževal 
na področju marketinga za dogodke 
v obliki dopisnega tečaja in ga 
uspešno zaključil leta  2011. Zdaj sem 
samostojni organizator dogodkov, kot 
so poroke in različne druge zabave, 
npr. šolske obletnice ali motivacijski 
dogodki.Najpogosteje organiziram 
šolske obletnice. To niso večerne 
zabave, ampak večinoma vikend izleti 
z različnimi zanimivimi aktivnostmi. 

Najpomembnejše delo, ki sem ga 
imel do zdaj, je bilo vodenje projekta 
festivala Ulkie Comedy Festival. To je 
bil prvi festival komedije v nemškem 
znakovnem jeziku. Potekal je v Berlinu 
leta 2014. Ideja je bila moja. Sam 
sem oblikoval koncept in ga finančno 
ovrednotil. Pri organizaciji festivala 
sem sodeloval z ekipo sodelavcev. 
Festival je bil zelo uspešen. 

V prihodnosti se zelo želim vključiti 
v izobraževanje za načrtovanje in 
organizacijo porok. Če bi obstajal 
dopisni tečaj na to temo, bi ga že 
opravil, rednega tečaja pa zaradi 
službe ne morem obiskovati.

O MENI
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Moj nasvet delodajalcem

Prosim vas, ne ustvarjajte si 
stereotipov o  gluhih, kot sem 
jaz! Smo enaki slišečim: vsi 
smo posamezniki. Dajte nam 
priložnost.

Moj nasvet mladim

če želite uresničiti svoje sanje, naredite 
prvi korak. Danes je vse mogoče. Temeljito 
raziščite, kaj potrebujete za želeno kariero. 
Izberite kariero, ki vam bo prinašala 
priložnosti v prihodnosti. Videli boste: ko 
boste naredili prvi korak, bo sledil drugi. 
Ne obupajte, če vam kaj ne bo uspelo na 
začetku. Pot pred vami ni vedno lahka.
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Gluha blogerka

Ellie Parfitt

Kontakt: 
Facebook:
@deafieblogger

U.K.



Lansko poletje sem zaključila 
srednješolsko izobraževanje z izbirnimi 
predmeti nemščina, tekstil in medijske 
študije. Trenutno delam pripravništvo 
iz poslovanja in marketinga v lokalni 
dobrodelni organizaciji, ki se ukvarja 
z nasiljem v družini. Tu se večinoma 
ukvarjam s promocijo organizacije 
na družbenih medijih. Pomagam pri 
številnih opravilih, kot so oblikovanje 
plakatov, naročanje promocijskih 
materialov, zbiranje sredstev in 
upravljanje z donacijami. Telefona ne 
morem uporabljati, zato pa uporabljam 
novo generacijo storitve Text Relay. 
Naloge za pripravništvo opravljam 
prek spleta, za webinarje pa dobim 
transkripcijo besedila, da jih lažje 
razumem. 

Sem tudi kvalificirana reševalka 
iz vode in trenutno delam na treh 
različnih bazenih trikrat na teden. 

Opravljam tudi pripravništvo za vodjo 
usposabljanja za dekleta v moji lokalni 
skupnosti.Občasno delam tudi kot 
sodelavka za dogodke in promocijo 
za časopisno založniško podjetje.
Najraje pa delam kot gluha blogerka 
in samostojna pisateljica za Phonak. 

Zaradi pisanja bloga sem imela do 
zdaj nekaj resnično čudovitih izkušenj: 
obiskala sem parlament Združenega 
kraljestva ob začetku kampanje o 
gluhih, poleg tega sem bil srečna 
dobitnica posebne nagrade, ki so 
mi jo podelili na prestižni nacionalni 
proslavi za gluhe. Moj karierni cilj je 
postati ambasadorka za gluhe. Rada 
bi delala za dobrodelno organizacijo 
ali podjetje za gluhe, na oddelku za 
kampanje ali marketing. Rada bi imela 
tako službo, kjer lahko s svojim delom 
pozitivno vplivam na življenja gluhih 
in naglušnih.

O MENI
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Uspešno vključevanje v delovno okolje se kaže, ko se ljudje trudijo 
komunicirati z mano, da bi me vključili v njihove pogovore. To se 
najbolj pokaže, ko si zavestno prizadevajo, da bi mi pomagali. Npr., 
v pogovoru v skupini poskrbijo, da sem vedno na pravem mestu, da 
lahko berem z ustnic.

Gluhi lahko s 
pravo podporo 
dosežejo vse, o 
čemer sanjajo. 
Zato nikoli ne 
obupajte!
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Vodja za stike, nekdanji finančni svetovalec

Rob Davis

Kontakt: 
www.rob-davis.de

Düsseldorf,
Nemčija



Star sem 57 let, oglušel sem pri 40. letu 
zaradi okužbe. Na začetku mi je bilo res 
zelo težko. Rodil sem se v Costfordu v 
Angliji. Oče je delal v vojski, pri 13ih 
letih so se starši odločili, da me pošljejo 
v vojaško šolo v Walesu. Pri 15ih sem se 
začel šolati v Kraljevi vojni mornarici. 
Za nagajivega otroka, kakršen sem 
bil takrat, je bilo zelo težko in njuna 
odločitev se ni ujemala z mojimi načrti. 
Takrat sem želel delati z živalmi, šolali 
pa so me za radijskega operaterja. To 
je nekdo, ki mora slišati brezhibno in 
mora sporočila posredovati naprej na 
pravi oddelek. S tem sem se ukvarjal 
vsakodnevno. 

Ko sem zapustil mornarico, sem 
se zaposlil pri enem večjih borznih 
posrednikov, se dodatno usposabljal in 
izobraževal ter delal na različnih borzah. 
Včasih sem bil hkrati na štirih telefonih. 
Moj poklic je bil povezan z odličnim 
sluhom. Ironično je, da zdaj ne morem 
slišati ničesar. Ko sem izgubil sluh, 

sem predlagal takratnemu delodajalcu, 
ki je bila banka, da bi vzpostavili 
informacijsko središče za gluhe in 
naglušne osebe. Predlog so sprejeli in 
zopet sem bil pred novimi izzivi. Na eni 
strani sem moral pridobivati znanje za 
novo zaposlitev, na drugi strani pa sem 
se moral veliko naučiti o kulturi gluhih, 
kar je bilo zame takrat popolnoma 
novo. Veliko gluhih in naglušnih dobrih 
prijateljev mi je takrat pomagalo in za 
to sem jim zelo hvaležen. Brez njih mi 
ne bi uspelo. Veliko let sem delal kot 
svetovalec.

In kaj počnem danes? Skupaj z mojim 
psom Baileejem obiskujem gluhe in 
naglušne bolnike z Alzheimerjevo 
boleznijo ali demenco. Usposabljava 
se, kako delati skupaj kot tim. Gre za 
poseben program usposabljanja psov 
pomočnikov. Seveda v znakovnem 
jeziku.

O MENI
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Uspešno 
vključevanje na 
delovnem mestu: 
najpomembnejše 
je vzajemno 
spoštovanje.

Ne boj se komunikacije 
– to je ključ za tvojo 
prihodnjo kariero. Ni 
pomembno, a gre za 
govorjeni, znakovni 
ali pisni jezik ali 
pa komuniciranje s 
pomočjo tolmača. 
Ponosen bodi na svoj 
jezik in kulturo. Bodi 
iskren do samega sebe. 
Odprt bodi za svet 
dela in sodelovanje s 
slišečimi sodelavci.



 © Nicolas Priso 
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Plesalka, trener, umetnik 

Kassandra Wedel

Kontakt: 
www.vimeo.com/kasscalldance
kasscalldance@gmail.com

Nemčija



Od nekdaj plešem, igram in slikam. 
Plesati sem začela pri treh letih in 
hitro ugotovila, da se ne morem 
ustaviti! Ko sem imela skoraj štiri 
leta, sem doživela prometno nesrečo, 
v kateri sem izgubila sluh. Tudi po 
nesreči je ples ostal moja strast. Pri 
19 letih sem začela že sama poučevati 
ples. Od prvega razreda sem dejavna 
tudi kot igralka. Štiri leta sem v 
Munichnu študirala gledališke vede in 
umetnostno vzgojo. 

Trenutno delam kot samostojna 
umetnica, plesalka, igralka in učiteljica. 
Na plesni šoli v Munichhnu učim hip-
hop gluhe in naglušne osebe. Večkrat 
sem bila evropska prvakinja s svojo 
hip hop skupino ali kot solo plesalka, 
pri čemer sem zastopala Nemčijo.

O MENI
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Mislim, da je čudovito, če obvladaš različne jezike. Podobno gledam 
na različne oblike komunikacije. Uporabljam znakovni jezik, berem z 
ustnic, govorim in pišem. Pomembno je, da rad komuniciraš in da je 
komunikacija učinkovita.

Zame je uspešno 
vključevanje takrat, 
ko si udeležen in imaš 
možnost opravljati enako 
delo kot ga imajo slišeče 
osebe.

 © Sabine Höroldt 

 © Sabine Höroldt 
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Blogerka, nakupovalna pomočnica

Louise Goldsmith

Kontakt: 
deafnessfrommyeyes.blogspot.co.at

U.K.



Nihče ne ve, če sem se rodila gluha. 
Diagnozo sem dobila pri sedmih letih. 
Spomnim se, da je učiteljica v drugem 
razredu osnovne šole opazila, da sem 
pogosto vprašala za navodila, za 
tem ko so bila razložena. Vedno sem 
obiskovala navadne šole, se soočala s 
težavami kljub pomanjkanju podpore 
in končala srednjo šolo z odličnim 
uspehom.

Moj naslednji korak je bila 
Univerza. Tam sem bila končno 
deležna podpore v obliki pisanja 
zapiskov in razlage zapiskov izven 
predavanj ter transkripcije video 
posnetkov. Obiskovala sem program 
imenovan Študije otrok in otroštva 
ter diplomirala z dobrim uspehom. 
Trenutno delam v trgovini z oblačili. 
Delo s slišečim strankami je včasih 
težko. So dobri in slabi dnevi. 
Komuniciram v glavnem verbalno 

in s pomočjo branja z ustnic, učim 
pa se tudi britanskega znakovnega 
jezika. Z uporabo znakovnega jezika 
bi rada uspela delati v svoji sanjski 
službi, in sicer z gluhmi otroki. Tema 
»inkluzivnega vključevanja« je zame 
zelo pomembna in o tem pišem v 
svojem blogu Goldy‘s Deaf Girl Blog. 
Rada bi vplivala na večje zavedanje 
o gluhoti. Leta 2015 sem dobila 
regionalno nagrado za prostovoljstvo 
za delo, ki ga opravljam za dobrodelno 
organizacijo.

O MENI
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Želja po večji ozaveščenosti o gluhoti in izgubi 
sluha je vedno v ospredju mojega dela.
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Tehnica za slušne aparate (pripravništvo)

Anja Burghardt

Delovno mesto:
Firma Bagus
www.bagus.at

Linz,
Avstria



Rodila sem se z visoko stopnjo 
naglušnosti. V moji družini vsi slišijo 
in njihov materni jezik je nemščina. 
Moj materni jezik je avstrijski znakovni 
jezik, ki sem se ga naučila pri 18ih 
letih. Zaključila sem kolidž HLMW 
(kolidž za visoko poklicno izobraževanje 
s poudarkom na modi in ekonomiji) 
in prejela diplomo. Nato sem začela 
študirati na univerzi, a sem kmalu 
ugotovila, da to ni zame. Morala sem 
najti novo pot in razmišljati o tem, kaj 
želim doseči. Odločila sem se, da želim 
postati tehnica za slušne aparate.

Večinoma delam neposredno s 
strankami. Opravila, ki jih opravljam 
kot pripravnica so: čiščenje slušnih 
aparatov, menjava poškodovanih 
ali pokvarjenih delov kot na primer 
mikrofon in ohišje ali menjava cevke. 
Delam tudi v prodaji in sama opravljam 
telefonske klice. Veliko naših strank 

uporablja znakovni jezik. Ena od mojih 
posebnih nalog je ustvariti pozitivno 
vzdušje za stranke, saj je znakovni 
jezik moj materni jezik. S strankami 
se lahko sporazumevam v avstrijskem 
znakovnim jeziku in lahko lažje 
razumem, kakšne potrebe imajo glede 
slušnih aparatov. Svojim sodelavcem 
lahko posredujem informacije o njihovih 
potrebah, da jih poznajo tudi oni, saj 
tako lahko izboljšamo kakovost naših 
storitev.

Velika prednost podjetja, kjer delam, 
je, da vsi sodelavci vsaj malo poznajo 
znakovni jezik. Seveda med sabo 
večinoma komuniciramo govorno, 
vendar pa oni vejo, kaj je pomembno 
pri komunikaciji z gluho osebo. Pri 
neposredni komunikaciji je na primer 
pomemben očesni stik. Moji sodelavci 
so zelo razumevajoči in to se mi zdi 
čudovito.

O MENI
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Moj nasvet za uspešno timsko 
delo

Pomembno je, da slišeči sodelavci 
razumejo, kateri so najboljši načini 
za komuniciranje z gluhimi sodelavci 
brez težav.

Moj nasvet za mlade

Nikoli ne obupajte! Zgodilo se bo, 
da vas bo kdo zavrnil, vendar ne 
dopustite, da vam to vzame voljo. 
Potrudite se po svojih najboljših 
močeh in učite se iz napak.

Moj nasvet za podjetja

Upajte si zaposliti osebo s posebnimi 
potrebami, pa čeprav ste imeli 
morda slabo izkušnjo v preteklosti, 
saj smo ljudje različni. Pustite svoje 
predsodke na strani in odprite se za 
nove izkušnje, od katerih boste imeli 
koristi vi in vaši novi zaposleni.



DELOVNO MESTO
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Zlatar, srebrar in draguljar

Andreas Hofko

Delovno mesto:
Firma Eder GmbH
www.gerryeder.at

Wels,
Avstria



Star sem 43 let in rodil sem se gluh. 
Leta 1994 sem uspešno zaključil 
izobraževanje v podjetju Drobny v 
Linzu (Avstrija).Skozi pripravniš 
ko usposabljanje mi je pomagal  
tolmač za znakovni jezik, pri tem pa 
me je podpirala tudi moja družina.

Že več kot 20 let delav v podjetju Eder 
v Welsu. Moje delo vključje popravilo 
nakita, čiščenje in izboljšavo zlatega 

in srebrnega nakita, priprava kamnov 
ter različne druge naloge.

Kako komuniciram s sodelaci? 
Komuniciramo ustno ali pa mi oni 
napišejo sporočila. Kot sem že rekel, 
v podjetju delam že 20 let. Smo super 
ekipa.

O MENI
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Na usposabljanju za pomočnika vzgojitelja 

Christian Fischer

Dunaj,
Avstria



Septembra 2016 se je Christian Fischer 
skupaj s štirimi gluhimi sošolci začel 
usposabljati za pomočnika vzgojitelja 
predšolskih otrok na inštitutu za 
predšolsko vzgojo BAFEP na Dunaju. 
Tako je postavil temelje za svojo sanjsko 
službo: delo z otroki. Christian Fischer 
meni, da je treba narediti še veliko, še 
posebej v zvezi s podporo za gluhe otroke 
v zgodnjem otroštvu. 

Njegova želja je, da bi lahko gluhi in 
slišeči otroci odraščali skupaj in tako 
drug drugemu bogatili življenje – z 
vidika jezika (izmenjava znakovnega in 
govorjenega jezika) ter z vidika družbe in 
kulture. Christian Fischer meni, da mora 
vključevanje postati norma v vsakdanjem 
življenju za otroke od mladih nog

O CHRISTIAN FISCHER
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V prihodnosti si 
želim, da bi imeli 
gluhi enake karierne 
možnosti kot slišeči.

Ko se slišeči in gluhi srečajo 
na istem nivoju, ni nikakršnih 
komunikacijskih težav.

Moj nasvet za 
podjetja 

če se na delovno mesto 
prijavi gluha oseba, je ne 
zavrnite kar takoj. Bodite 
odprti in brez predsodkov 
ter kandidata povabite na 
razgovor, da ga spoznate. 
Na tak način, bo vse bolj 
jasno!
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Kontakt: 
www.judithhartmann.de
kanzlei@judithhartmann.de

Odvetnica, strokovna svetovalka

Judith Hartmann
Hamburg,
Nemčija



Zaključila sem študij prava, pridobila 
diplomo in po drugem državnem 
izpitu, ki sem ga naredila leta 2006, 
opravila še pripravništvo ter tako leta 
2008 pridobila odvetniško licenco. 
Leta 2012 sem končno začela delati 
samostojno. Moje glavno področje 
dela je socialno pravo in socialno 
zavarovalniško pravo, delam pa tudi 
na področju delovnega in civilnega 
prava. 

Leta 2011 sem pridobila dodatno 
kvalifikacijo za specializirano 
odvetnico za socialno pravo. Večinoma 
delam za stranke s slušnimi ovirami, 
zastopam pa tudi slišeče stranke. 
Poleg tega delam tudi kot strokovna 
svetovalka za gluhe. Ne gre zgolj 
za pravniška opravila, ampak med 
drugim je veliko administrativnega 
dela, pojasnjevanja birokratskih zadev 
ter finančnih vprašanj strank. Delam 

kot samostojna odvetnica v skupni 
pisarni s tremi slišečimi sodelavkami. 
Svojo profesionalno komunikacijo 
organiziram individualno. V primerih, 
ko komunikacija poteka z dvema ali več 
ljudmi, ki jih poznam, se poslužujem 
branja z ustnic ali zapiskov, v drugih 
okoliščinah pa so prisotni tolmači. V 
svojem delu si zelo veliko pomagam s 
komunikacijo prek elektronske pošte.

O MENI
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Zame je uspešno 
vključevanje 
sprejemanje na 
enakovrednih 
temeljih.

Dobro timsko delo je sestavljeno iz »daj-
dam« odnosa med sodelavci z raznolikimi 
spretnostmi, ki so si po naravi lahko zelo 
različne.

Gluhi imajo veliko več možnosti, kot se 
pogosto verjame. Potrebno je iskati alternative 
in biti fleksibilni. Seveda pa ima vedno veliko 
vlogo tudi sreča!
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diplomirana molekularna biologinja

Magdalena Tomczyk

Delovno mesto:
izvedenka za kriminalistično-
tehnične preiskave

Dunaj,
Avstria



Odraščala sem na Poljskem in se 
šolala skupaj s slišečimi osebami. 
Tam so učitelji zelo malo ali nič 
pozornosti posvečali moji gluhoti. 
Izobraževanje je potekalo izključno 
oralno, učitelji so komunicirali le v 
govornem jeziku. Seveda večine snovi, 
ki so jo predavali, nisem razumela, 
zato sem se morala učiti sama. 
Snov sem morala večkrat prebirati. 
Obdobje šolanja zame ni bilo lahko. 
Večino časa sem posvetila učenju.

Po zaključeni srednji šoli sem se 
preselila v Avstrijo, kjer sem na 
Dunajski Univerzi začela študirati 
biologijo. Takrat sem tudi začela 
uporabljati kretnje in se vzporedno 
z nemščino učila avstrijski znakovni 
jezik. Trenutno zelo dobro obvladam 
poljski pisni jezik, avstrijski znakovni 
jezik in pisno nemščino. Znanje 
jezikov odpre vrata v najrazličnejših 

poklicih.Pred letom dni sem začela 
delati v službi Zvezne kriminalistične 
policije. Delam na oddelku za 
»biologijo in mikroskopijo«. Na 
oddelku se posvečamo biološkim 
in mikroskopskim postopkom, kot 
sta na primer preiskovanje vlaken 
in tekstila, bioloških in geoloških 
sledi ter dokaznih sledi s posebnimi 
biološkimi metodami.

O MENI
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Moj nasvet za uspešno komunikacijo 

Zaradi prirojene gluhote se sporazumevam s pomočjo avstrijskega znakovnega 
jezika. Lahko komuniciram tudi v nemškem govornem jeziku. Sodelavci se trudijo pri 
komunikaciji z mano. Trudijo se govoriti počasi in razločno, napišejo mi sporočilo ali 
pošljejo elektronsko pošto ter nase opozorijo z mahanjem. Vesela sem, da se sodelavci 
želijo naučiti znakovnega jezika, zato da bi lahko bolje komunicirali z mano. 
Pri pomembnih zadevah kot so sestanki, dogodki itd. imamo na razpolago tolmača za 
znakovni jezik.



DELOVNO MESTO

Delo forenzika me zelo pritegne. 
Zanimanje za to področje sem odkrila 
že med študijem, ko sem bila eno leto 
na Erasmus izmenjavi v Švici, kjer 
sem pridobila osnovno znanje iz tega 
področja.

Moje novo delovno mesto me zelo 
motivira in delo, ki ga opravljam, je 
zanimivo ter polno izzivov. Vesela sem, da 
delam v službi federalne kriminalistične 

policije in da lahko poglobim znanje 
s področja forenzične znanosti. Svoj 
izziv sem našla v forenzični znanosti in 
zato želim v prihodnosti razširiti svojo 
profesionalno pot na to področje in 
skupaj s sodelavci poglobiti svoje delo.

V prihodnosti želim narediti nekaj za 
gluhe ter odpreti nove priložnosti za 
sodelovanje s slišečim svetom.

Moj nasvet za mlade

Gluhi lahko delajo kar koli in če česa ne znajo, se tega lahko naučijo. Življenje je 
potovanje. In vsak se lahko zase odloči, če bo na pot šel ali ne.  Najdite svoj namen! 
Sama na primer tudi prostovoljno delam kot mladinska delavka za odbor mladih pri 
Avstrijski federaciji gluhih. Zanima me predvsem opolnomočenje mladih gluhih.

Moj nasvet za delodajalce

Družbena angažiranost in odprtost sta predpogoja za uspešno sodelovanje med 
slišečimi in gluhimi sodelavci. Gluhi zmorejo vse – le slišati ne.
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Moja priporočila za uspešno 
»timsko delo«

Priložnosti za dobro timsko delo je veliko. 
Za skupine slišečih in gluhih sodelavcev so 
še posebej pomembni:
• družbena angažiranost
• osebna, pisna komunikacija (kot so 

pisna sporočila, elektronska pošta) ter 
vizualna komunikacija (npr. slike, video, 
obrazna in telesna mimika itd.)

• pripravljenost in pogum
• potrpežljivost
• konstruktivne povratne informacije za 

nadaljnji razvoj
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Vzgojitelj, Jezikoslovec,

Arttu Liikamaa

Delovno mesto:
Finski zaslišanje gluhi zvezne 
projekte mednarodnega sodelovanja

Finska



Od leta 2009 sem zaposlen za 
polovični delovni čas pri Zvezi gluhih 
Finske na Oddelku za razvojno 
sodelovanje. Zveza ima trenutno 
nekaj odprtih projektov razvojnega 
sodelovanja po svetu. Odgovoren 
sem za dve državi: Albanijo in 
Kosovo. Moj naziv je svetovalec. Ta 
naziv lahko pomeni različne stvari, 
a če strnem, moje delo je pedagoško 
in jezikovno svetovanje. Moji delovni 
dnevi so raznoliki, a v glavnem učim 
lokalne partnerje novih veščin na 
raznih področjih, kot so: raziskovanje 
znakovnega jezika, organizacijsko 
upravljanje in lobiranje.

To delo sem začel opravljati deloma 
po naključju. Delal sem pripravništvo 
na oddelku za znakovni jezik 
na Zvezi gluhih Finske, ko sem 
študiral na Univerzi v Jyväskylä. 
Med pripravništvom sem spoznal 

zaposlene na Oddelku za razvojno 
sodelovanje in za tri mesece dobil 
priložnost za prostovoljno delo 
v Albaniji in na Kosovem. Ko pa 
sem pozneje diplomiral, me je 
Zveza zaposlila za delo na projektu 
razvojnega sodelovanja v Albaniji in 
na Kosovem.

Večinoma v znakovnem jeziku, po 
potrebi pa se poslužujem tolmača. 
Sicer pa so dober pripomoček tudi 
geste, papir in pisalo.

O MENI
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Uspešno vključevanje
Enakopravnost in dostopnost.

Timsko delo

Skupaj zmoremo. 

Nasvet za 
mlade

Študirajte, mrežite se 
in potujte po svetu 
– nabirajte izkušnje. 
Živite svoje sanje. 
Uspelo vam bo!
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Kreativec

Alexander Ivanov

Delovno mesto:
Listen Up 
www.zaslushaise.bg

Sofija, 
Bolgarija



Imam univerzitetno izobrazbo iz 
kinematografske animacije in grafičnega 
oblikovanja ter sem soustanovitelj 
inštituta Zaslushay se (prisluhni). 
Bolgarska revija Forbs me je imenovala 
in izbrala za nagrado »30 pod 30«. 
Namestnik predsednika regionalne 
organizacije za mlade gluhe v Sofiji.
Sekretar mladinske organizacije Zveze 
gluhih v Bolgariji.

O Alexander Ivanov
Alexander Ivanov dela kot oblikovalec 
in oblikuje različna gradiva in videe, 
s katerimi želi promovirati enako 

dostopnost do informacij za vse gluhe 
in naglušne v Bolgariji. Nekateri 
videi so v znakovnem jeziku in imajo 
podnapise, da jih lahko razumejo tudi 
slišeči. Potuje po različnih bolgarskih 
mestih  in predstavlja platformo za 
video storitve za znakovni jezik, ki 
so namenjene gluhim, ter od slišečih 
uporabnikov zbira povratne informacije, 
da bi izboljšal kakovost storitve.

Alexander uporablja bolgarski znakovni 
jezik z gluhimi in naglušnimi sodelavci 
in govorni jezik s slišečimi sodelavci

O MENI
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Povezujem slišeče in gluhe 
uporabnike platforme. Če ima gluha 
oseba težavo z našo storitvijo, 
težavo preučim in posredujem 
informacijo slišečemu sodelavcu.

Alexander Ivanov

Na začetku je bilo zelo težko. Resnično se nismo razumeli med sabo, saj je bila Alexova 
izgovorjava nejasna in brezglasna. Zelo težko sem ga razumela. Toda sčasoma je šlo vedno 
boljše. Obiskala sem tudi tečaj znakovnega jezika. Ugotovila sem, da je to zelo zanimiv jezik 
in način komuniciranja. Alexandra sem začela bolje razumeti in lažje komunicirati z njim in 
to res zelo pomaga.

Iva, poslušanje kolega
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Barman

Kiril Savov

Delovno mesto:
D.I.T. Evrika Hotel, 
Sunny Beach, Bolgarija

Sofija,
Bolgarija



Kiril Savov dela kot barman v enem od 
petih barov v hotelu Evrika ob Črnem 
morju. Vsi v njegovi družini so gluhi, 
on pa je tretja generacija gluhih. Kiril 
je končal šolo za gluhe otroke v Sofiji, 
potem pa je nadaljeval izobraževanje 

na univerzi, kjer študira specialno 
pedagogiko, študira pa skupaj s 
slišečimi študenti.

O KIRIL SAVOV
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Ko komuniciram s slišečimi gosti bara, 
uporabim seznam pijač. Pokažem 
ga gostu, ki svoj izbor pokažejo. Če 
imamo težave pri sporazumevanju, 
mi pomagajo sodelavci s prevodom, 
potem lahko pripravim koktajl brez 
težav. Delo tukaj je odlično.

Z delom tkaj sem zelo zadovoljen. 
Prepričal sem samega sebe, da 
lahko gluhi delamo karkoli. Tudi kot 
barman. Slišimo ne, delamo pa lahko 
vse ostalo. 

Bil sem zaskrbljen, kako bomo 
delali skupaj in se sporazumevali. 
Toda že na začetku je prišel k meni 
s seznamom pijač in me prosil, 
da mu pokažem vsako pijačo. 
Potreboval sem skoraj dva dneva, 
da sem si zapomnil vse. Počasi mi 
je pokazal vse kretnje, ki jih lahko 
uporabljamo, ko nismo na delu.
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Podjetnik

Dian Demirov

Delovno mesto:
Slaščičarna Margarita, 
Varna, Bolgarija

Varna,
Bolgarija



Dian Demirov je končal srednjo 
šolo s poudarkom na umetniških 
predmetih, nato pa je diplomiral iz 
zobne tehnologije, a ni nikoli opravljal 
nobenega od dveh poklicev. 

Prizna pa, da mu je izobrazba v 
življenju pomagala, da je lažje našel 
stik z ljudmi ter brez zadržkov in 
samozavestno komuniciral kljub 
svoji gluhosti. Dian je z družino 
odprl slaščičarno pred 23. leti in 
trenutno je odgovoren za 11 slišečih 
zaposlenih v podjetju. Podjetje je bilo 
ustanovljeno v prostoru s 23 m² in 
se je razširilo v poznejših letih. 

Danes obsega slaščičarna 150 m² in 
vključuje prodajalni in slaščičarski 
del. Dian ni imel nikoli težav pri 
komunikaciji s svojimi slišečimi 
sodelavci. Meni namreč, da gluhota 
ne sme biti ovira, lahko pa je izgovor 
za tiste, ki nimajo dovolj volje za 
komunikacijo.

O MENI
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Bodite strpnejši do ljudi, ki ne morejo slišati, saj niso prav nič 
drugačni od vas. Ko želimo delati, delamo. Ko ne želimo delati, 
ne delamo. To ne velja samo za nas, ampak tudi za vas. Rad bi, 
da razumete, da se gluhote ni treba bati. Gluhota je stanje. Zelo 
preprosto je: pač ne moremo slišati, kar vi govorite. Vendar z 
malo učenja, malimi koraki in volje, je preprosto vzpostaviti stik.
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Univerza

University of Chester

Kontakt:
www.chester.ac.uk
equality@chester.ac.uk

U.K.



Na Univerzi imamo nekaj zaposlenih 
z motnjo sluha. Zaposlenim smo 
zagotovili indukcijske zanke (fiksne 
in prenosne) ter organizirali 
specialistično usposabljanje za 
uporabo teh zank. Nudimo jim 
ustrezne prilagoditve in opremo, 
denimo snemalne naprave za izdelavo 
zapisnikov na sestankih ter ojačevalce 
za telefone. Univerza ima proaktivno 
ekipo invalidnih zaposlenih, in vsak 
član ekipe je pripravil brošuro z 
navodili za zaposlene in vodilni 
kader o posamezni vrsti invalidnosti, 
ki se pojavlja v ekipi. Sodelujemo 
v programu Disability Confident 
za aktivno iskanje in pomoč pri 
ohranjanju zaposlitve invalidnih 
oseb. Vsem zaposlenim nudimo 

obvezno spletno izobraževanje o 
enakopravnosti in raznolikosti; 
vsem novim vodjam proizvodnje 
nudimo obvezno usposabljanje 
za vse vidike enakopravnosti in 
raznolikosti, vključno z invalidnostjo; 
z ekipo invalidnih zaposlenih smo 
razvili program usposabljanja za 
vodilni kader o podpiranju invalidnih 
sodelavcev.

O NAS
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Pomembno je, da nimamo 
predsodkov in da se zavedamo, 
da so nekatere vrste 
invalidnosti očem nevidne.

Univerza je predana 
vključevanju in nenehno 
stremi k odpravljanju ovir 
pri zaposlovanju invalidov. 
Poiščite organizacije z oznako 
»Disability Confident«.

Uspešno vključevanje: 

Na Univerzi želimo ustvariti 
intelektualno skupnost in 
delovno mesto, kjer sta 
raznolikost in enakopravnost 
dobrodošli in deležni spodbude 
v odnosih med vsemi 
zaposlenimi in študenti; učenje 
in poučevanje; raziskave in 
štipendije; terenske in druge 
univerzitetne dejavnosti in 
prakse.

Komunikacija:

Odvisna je od vloge na 
delovnem mestu, ekipe in  
preferenc posameznika. 
Tehnologije, kot sta 
e-pošta in sms sporočila, 
pomagajo v številnih 
situacijah. Naši sodelavci z 
okvaro sluha na sestankih 
uporabljajo snemalne 
naprave in imajo na 
telefonu nameščen 
ojačevalec zvoka.
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Proizvodnja

Deaf Power Ltd.

Kontakt:
Sofia, Bulgarien

Sofia,
Bulgarien



Deaf Power Ltd je franšiza enega 
vodilnih proizvajalcev in prodajalcev 
sveže stisnjenih sokov – Fresh 
Bar. Natakarji v podjetju so ljudje 
z okvarami sluha, ker to ni delo, 
ki zahteva nenehno komunikacijo 
s strankami. Gluhi so v preteklih 
letih z delom v verigi dokazali svoje 
spretnosti in profesionalnost.

Lastnik ene izmed izpostav je 
Radoslav Borisov, ki je gluh že od 
rojstva in kot osnovno sredstvo 
komunikacije uporablja znakovni 
jezik. Je tudi direktor podjetja Deaf 
Power Ltd. Preden je ustanovil svoje 
podjetje, se je posla naučil pri delu 
v verigi.  

Za uspešno komunikacijo z ekipo 
zaposlenih Radoslav uporablja pisno 
komunikacijo, tolmačenje znakovnega 
jezika – v živo ali s pomočjo video 

platforme za tolmačenje znakovnega 
jezika. Radoslav komunikacijo s 
strankami in dobavitelji izboljšuje 
z uporabo platforme za pretvorbo 
govora v besedilo. Njegove sanje so, 
da bi odprl še več izpostav verige in 
zgradil uspešen model, kljub temu, 
da ne sliši.

O DEAF POWER
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Ekipno delo:

Našo ekipo sestavljajo ljudje, 
ki so iz takega ali drugačnega 
razloga diskriminirani s strani 
javnosti, vendar so dokazali, da 
so sposobni delati učinkovito in 
kakovostno.

Uspešno vključevanje:

Gluha oseba vodi podjetje in 
je prevzela odgovornost za 
vodenje podjetja, ki je še vedno 
konkurenčno.

Komunikacija:

Komunikacija temelji na 
raznolikosti v družbi. Dobra 
komunikacija pomeni biti 
jedrnat in si vse informacije 
predstavljati vizualno, v obliki 
podob

Radoslav Borisov
direktor podjetja Deaf Power Ltd

Navodila za mlade:

Mladi morajo sprejeti odgovornost 
za svoje življenje in ne smejo kriviti 
drugih za lastne neuspehe
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Spletna informacijska platforma 

JAMBA - Career for all

Kontakt:
www.jamba.bg
joana@jamba.bg

Sofia,
Bolgarija



JAMBA je nevladna organizacija, ki 
se ukvarja z zagotavljanjem dostopa 
do kakovostne izobrazbe, nabiranjem 
ključnih kompetenc in vključevanjem 
ljudi z različnimi zmožnostmi (tako 
v JAMBI pravimo ljudem, ki padejo v 
družbeno skupino »invalidnih oseb«) na 
trg dela.

Cilj JAMBE je mladim invalidnim 
osebam zagotoviti več priložnosti, 
zahvaljujoč inovativnemu konceptu, ki 
omogoča online in offline izobraževanje 
za pridobivanje ključnih kompetenc, 
podporo pri zaposlitvenih razgovorih, 
ter programe pripravništva in podporne 
zaposlitve. Tako imajo mladi boljše 
možnosti za profesionalno uresničitev 
in vključitev na trg dela. Izobraževanja 
se izvajajo s pomočjo in podporo 
akademskih organizacij, univerz, 
izobraževalnih centrov, mentorskih 
podjetij ter drugih.  Sledijo jim trije 

meseci pripravništva, ki kandidatom, 
ki uporabljajo platformo, nudi resnične 
izkušnje in izboljša možnosti, da najdejo 
delo, o katerem sanjajo. Končna faza, ki 
se konča z dolgoročnimi ekonomskimi 
rezultati, je podpora invalidnih 
kandidatov ob zaposlitvi ter ohranjanju 
delovnega mesta. Do zdaj smo službo 
pomagali najti okrog 40 (večinoma 
mladim) ljudem z različnimi vrstami 
invalidnosti, vključno z gluhimi osebami

O NAS
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Ekipno delo:

V ekipi imamo dva gluha sodelavca, s katerima delamo v pisarni. 
Nikoli ju ne ločujemo ali podcenjujemo. Ravno nasprotno, vključujemo 
ju v odgovorne naloge, povezane z dejavnostjo organizacije. Velikokrat 
morata sama sprejemati odločitve. Pri tem ju spodbujamo; bolje se je 
zmotiti in prevzeti odgovornost, kot pa zgolj slediti navodilom. V JAMBI 
menimo, da je to pravi način za celovito vključitev.

Komunikacija:

Proces sodelovanja z našima 
gluhima sodelavcema in 
kandidatoma nam ne povzroča 
nobenih težav. Slišeči člani 
ekipe JAMBE imajo osnovno 
znanje znakovnega jezika, ki so 
si ga nabrali skozi prakso med 
vsakodnevnim komuniciranjem. 
Kadar se pogovarjamo z gluhima 
sodelavcema, se trudimo govoriti 
jasno in počasi ter sodelavca 
gledati naravnost v obraz. 
Postopoma smo začeli tudi 
uporabljati znakovni jezik. 

Nasvet za mlade:

Ne bodite jim ves čas 
na voljo. Podpirajte jih z 
razdalje. Tako bomo zgradili 
zdravo družbo zagnanih 
in motiviranih mladih 
invalidov. Naše dosedanje 
izkušnje so pokazale, da 
se najbolj zaščiteni mladi 
invalidi najlažje vključijo v 
okolje, vendar pa so na naše 
presenečenje v poslovnem/
profesionalnem okolju 
povsem neuspešni. 
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Neprofitna organizacija 

Tishina Association

Kontakt:
facebook/Tishina2007
facebook/MimArtTheatre 

Sofia,
Bolgarija



Združenje Tišina (Tishina) je nevladna 
in neprofitna organizacija v javnem 
interesu, ustanovljena leta 2007. 
Združenje vodi in izvaja projekte na 
področjih izobraževanja, kulture in 
socialnega varstva.

Združenje je ustanovilo gledališko 
skupino za sinhrono petje in ples 
»Zhestim« in »Mim-art«. To je 
prva tovrstna skupina, v kateri 
nastopajo gluhi poklicni igralci. 
Gledališče Mim-Art obstaja od leta 
2008 in je do zdaj priredilo že več 
kot 20 gledaliških predstav. Prejelo 
je nagrade na številnih festivalih 
in institucijah, med drugim tudi 
priznanje ministrstva za kulturo za 
doprinos k bolgarski kulturi.   

Združenje zaposluje pet ljudi z 
motnjami sluha, ki delajo na področju 
scenskih umetnosti.  Prirejajo 

gledališke predstave in glasbene 
koncerte v znakovnem jeziku. Pri 
vsakodnevnem delu uporabljajo 
pomoč tolmačev znakovnega jezika, 
saj pogosto sodelujejo s slišečimi 
mladimi. Skozi proces dela se uporaba 
tolmačev znakovnega jezika manjša, 
saj se gluhi in slišeči sčasoma začnejo 
sporazumevati neposredno in skoraj 
spontano.
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Komunikacija:

Sporazumevanje se odvija na različnih 
nivojih: med igralci samimi, med igralci 
in kreativno ekipo, med gostujočimi 
igralci ter gluhimi nastopajočimi, ter 
ne nazadnje tudi med nastopajočimi 
in občinstvom. Uporabljata se tako 
tolmačenje znakovnega jezika kot 
neposredna komunikacija.  

Nasvet za mlade:

Naj sledijo svojim željam 
in sanjam. Naj se ne bojijo 
izražati, naj se borijo zase, 
za potrditev in za blaginjo v 
življenju.

Uspešno vključevanje:

Tako gledališče Mim-Art kot tudi 
skupina Zhestim za sinhrono petje 
in ples imata svoje mesto v kulturi 
družbe. Izvajajo številne koncerte in 
gledališke predstave, sodelujejo v 
TV-oddajah, številnih slovesnostih, 
dobrodelnih pobudah itd. Zhestim, 
skupina za sinhrono petje in ples, 
ima številne posnetke in predstave z 
znamenitimi bolgarskimi umetniki, 
kot so Vassil Naydenov, Bogdana 
Karadocheva, Yordanka Hristova, 
Etienne Levi, Margita Hranova, 
Mimi Ivanova, Razvigor Popov ter 
številnimi drugimi.

Ekipno delo:

Gledališka dejavnost je 
ekipno delo, ki ga izvajajo 
vsi zaposleni, ki delajo pri 
projektu. Vključujejo se 
tudi slišeči igralci in pevci. 
Delo gluhih igralcev skupaj 
s slišečimi, ustvarjalnimi 
ekipami režiserjev, 
koreografov, glasbenih vodij 
itd. prispeva k integraciji 
invalidov. To in pozitivni 
odzivi občinstva krepijo 
njihovo profesionalno 
samozavest.
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Disability Arts Charity

DaDaFest

Kontakt:
www.dadafest.co.uk
info@dadafest.co.uk

U.K.



DaDaFest je pionirska umetnostna 
organizacija za invalide in gluhe z 
edinstvenim načinom in obsegom 
dela ter ambicij. Nahajamo se 
v osrčju Liverpoola ter doma in 
po svetu slovimo po nudenju 
visokokakovostnih umetniških 
usposabljanj, dogodkov in projektov, 
med katere sodi tudi kritiško priznani 
umetnostni bienale. Skozi svoje delo 
in podpiranje umetnosti gluhih in 
invalidnih oseb iz različnih kulturnih 
perspektiv si želimo promovirati in 
izboljšati razumevanje invalidnosti 
v družbi. 

V organizaciji DaDaFest je 80 % 
vodstva in 50 % zaposlenih invalidov 
in gluhih oseb, kar zagotavlja 
invalidsko podprto vodenje na vseh 
področjih našega dela. DaDaFest se 
zavzema za pravice invalidov in je kot 
umetniška dobrodelna organizacija, 
ki jo vodijo invalidi, vzorčen primer 

tega, kako lahko enakopravnost in 
različnost vtkemo v organizacijsko 
strukturo in poslovanje.

Verjamemo, da je invalidnost 
družben problem. Sistemske ovire, 
negativen odnos in izključenost iz 
družbe (namerna ali nenamerna) 
so glavni dejavniki, ki prispevajo k 
»onesposobljanju« ljudi. Trudimo se 
doseči, da bi vsakdo lahko sodeloval 
in imel dostop do naših storitev in 
dogodkov, saj vsakodnevno nudimo 
tehnično in osebno podporo ter, 
kadar je to potrebno, tudi podporo 
specialistov. Takšen pristop ubiramo 
pri vsakodnevnem poslovanju in pri 
aktivnostih, kot so iskanje novih 
kadrov, naročanje, stiki z mediji in 
marketinška dejavnost.   

Naše delo z mladimi (Young 
DaDaFest) je zgled ostalim. Na leto 
delamo z 250 – 300 mladimi invalidi, 
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ki vodijo, oblikujejo in uresničujejo 
lastne programe dela. V sodelovanju 
z neinvalidnimi kolegi mladi uresničijo 
program, ki vključuje dogodke na 
dveh večjih liverpoolskih kulturnih 
prizoriščih. Program nudi jasne poti 
napredovanja, pri čemer udeleženci 

dobijo informacije o možnostih za delo 
v sektorju. Oblikovali smo tudi program 
za razvoj veščin (npr. ekipno delo, 
samoiniciativnost/motivacija samega 
sebe), ki invalidnim osebam olajšajo 
prehod iz šole na trg dela.

Ekipno delo:

Ljudem vzbuditi občutek, da 
so dobrodošli in vključeni.

Uspešno vključevanje:

Vodenje invalidov. Ne 
domnevajte, kdo je 
oseba. Vprašajte in se 
ravnajte po odgovorih.

Nasvet za mladostnike:

Vključite jih, prisluhnite jim in 
podprite mlade ljudi.

Komunikacija:

Komunikacija temelji na 
potrebah ljudi – karkoli 
je potrebno, da človeka 
vključimo.
Dobra komunikacija: 
Vzpostavite očesni stik, 
govorite razločno, bodite 
kratki in jedrnati.
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Berlin/Brandenburg e.V.

Zentrum für Kultur und visuelle 
Kommunikation der Gehörlosen

Kontakt:
www.zfk-bb.de    
info@zfk-bb.de

Berlin,
Nemčija



Socialni in izobraževalni oddelek: 
• pomoč družinam
• spodbujanje jezika in 

komunikacije
• nadaljnje izobraževanje za 

odrasle
• osebni proračun

Mediji: 
• podnaslavljanje in znakovni 

jezik za TV, muzej in spletne 
vsebine 

O NAS
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Vsa ekipa se zna sporazumevati v 
znakovnem jeziku in delo v podjetju 
poteka enako kot v vsakem drugem 
podjetju. Komunikacija, spoštovanje 
in družbeno-kulturno razumevanje 
so osnova za dobro ekipno delo. 
Vsakomur je treba omogočiti 
sodelovanje in prispevanje svojih 
sposobnosti in znanja za reševanje 
težav in organizacijo dogodkov. 
Besede, kot so enakopravnost, 
poravnava, integracija, invalidnost, 
so nam postale tuje. Kadarkoli 
komunicirajo slišeči in je navzoča 

gluha oseba, uporabljamo znakovni 
jezik. Komunikacijo z javnostjo 
omogočajo tolmači znakovnega 
jezika in asistenti.



Naši nasveti za mladostnike:

Samozavest in močna zastopanost. V primeru pomanjkanja 
tolmačev uporabite vse druge vire komunikacije. Spodbujanja 
profesionalnega sodelovanja s tolmači in asistenti se je treba 
naučiti. Pokažimo družbi, da je lahko uspešen prav vsakdo, in da ni 
nobene potrebe po izpostavljanju kakršnekoli invalidnosti. Skratka, 
živite vključevalno in združevalno. 
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Videoklic na daljavo s pomočjo tolmača na daljavo (VRS) 

SignVideo

Kontakt:
www.signvideo.co.uk
info@signvideo.co.uk

U.K.



V podjetju SignVideo so slišeči zaposleni 
manjšina. Tako imajo priložnost izkusiti 
komunikacijske izzive, s kakršnimi se na 
delovnem mestu vsakodnevno spopadajo 
gluhi uporabniki Britanskega znakovnega 
jezika. 

Spodbujamo komunikacijo v vseh oblikah, 
tako v pisarni kot na drugih lokacijah. 
Pogovarjamo se iz oči v oči z uporabo 
kretenj in preprostih znakov, uporabljamo 
tekstualno klepetalnico v aplikaciji Google 
Hangouts in si pošiljamo SMS sporočila, 
kadar smo na terenu. Slišeči in gluhi 
zaposleni se vsak dan kličejo s pomočjo 
storitve SignVideo VRS. Gluhi zaposleni 
med sabo komunicirajo preko videoklicev 
s pomočjo aplikacije SignVideo, pri čemer 
seveda ne potrebujejo pomoči tolmača 
kot posrednika!

Včasih, kadar v pisarni ni na voljo noben 
tolmač Britanskega znakovnega jezika, 
se povežemo z videotolmačem in se 

pogovarjamo s pomočjo VRI. Vedno se 
najde način za komunikacijo – biti moraš 
le iznajdljiv, samozavesten in odločen.  
Svet znakovnega jezika je za slišeče 
kolege čisto nova izkušnja. Ne bojte se – 
sprejmite ponujeno priložnost!

O SignVideo:
Leta 2004 je Jeff McWhinney ustvaril 
SignVideo, prvi britanski VRS video prenos 
za gluhe. Njegova vizija je bila in še vedno 
je opolnomočiti gluhe posameznike in 
pri tem uporabiti najnovejše tehnološke 
dosežke pri odpravljanju ovir vključevanja 
v družbo. Slogan podjetja SignVideo 
»komuniciramo enakopravnost« pomeni 
svet, v katerem imajo gluhi uporabniki 
Britanskega znakovnega jezika in slišeči, 
ki ne znajo kretati, takojšen dostop do 
tolmača Britanskega znakovnega jezika, 
kadarkoli ga potrebujejo. To omogoča 
preprosto interakcijo in odpira nove 
možnosti za obe skupini.
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Komunikacija:
 
Načini medsebojne komunikacije in interakcije med gluhimi ter slišečimi so 
zelo različni – vsak dan se učimo drug od drugega! Pri klepetanju uporabljamo 
mešanico znakov in kretenj, ko pa načrtujemo sestanek bodisi po telefonu ali v 
živo, se povežemo s SignVideo tolmačem, ki naš pogovor tolmači sproti. Sprva je 
to za slišeče sodelavce nova izkušnja, vendar se takšnega načina komunikacije 
zelo hitro navadijo.  

Ekipno delo:
 
Ključ do uspešnega ekipnega dela med slišečimi in gluhimi sodelavci je  
komunikacija. Informirajte drug drugega o projektu, s katerim se ukvarjate. 
Prepričajte se, da imajo gluhi sodelavci ves čas dostop do komunikacije in 
jih vključujte v vsako fazo projekta, vse od predpriprav, pa do konca. Redno 
se javljajte drug drugemu in se obveščajte o morebitnih spremembah. 
Komunicirajte!

Nasveti za mladostnike: 

Zavedajte se svojih pravic do komunikacije in bodite odločni. Zaupajte vase. Ne 
pustite, da vas komunikacijski izzivi ustavijo – poiščite podporo tolmača in jo 
uporabite na samozavestne in ustvarjalne načine. Bodite vključeni, ne izolirani. 
Spregovorite o svojih ovirah in poiščite rešitve. Izobrazite svoje slišeče sodelavce. 
Bodite potrpežljivi.
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Klub

Klub přátel červenobílé hole 

Kontakt:
www.klubpratel.wz.cz

Praga,
Češka republika



Smo društvo za gluhoslepe z 
majhno ekipo zaposlenih in z bazo 
prostovoljcev. Nimamo pisarne in 
se dobivamo občasno. Običajno se 
lotevamo nalog sami ali v dvojicah. 
Sodelovanje med slišečimi in gluhimi 
sodelavci poteka gladko. Pogosto 
uporabljamo Skype in druge oblike 
spletne komunikacije. 

Ker so v naši organizaciji ljudje z 
multisenzoričnimi invalidnostmi, je 
zanje vključevanje v delovni proces 
in iskanje redne zaposlitve še toliko 
težje. Zelo bi pripomoglo, če bi družba 
lahko presegla svoje predsodke in 
sprejela idejo, da je lahko invalidna 
oseba zaposlena. V pravih pogojih, in 
če sodelavci vedo, kako komunicirati 
z njimi, lahko opravljajo različna 
dela. 

O NAS
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Komunikacija:

Redno uporabljamo znakovni 
jezik, na večjih srečanjih pa 
uporabljamo storitve tolmača. 

Uspešno vključevanje:

Glede na to, da je število zaposlenih 
in prostovoljcev, ki vidijo in slišijo, 
manjše od števila članov, ki so 
gluhoslepi, menimo, da je bila 
naloga »vključevanja« uspešno 
izpeljana. 

Ekipno delo:

Bilo bi idealno, če bi znali 
vsi člani ekipe kretati. 
Zaradi narave te vrste 
invalidnosti, pri kateri 
sta prizadeta dva čuta 
(vid in sluh), je to težka 
naloga. Vendar pa bi se 
tisti zaposleni, ki vidijo in 
slišijo, morali biti sposobni 
naučiti znakovnega jezika. 
Za gladko komunikacijo 
je ključno, da sodelavci, ki 
vidijo in slišijo, pokažejo 
empatijo in razumevanje 
do tistih, ki tega ne 
morejo. Pomembno je 
tudi, da se zavedajo, 
kakšni so ustrezni pogoji 
za komunikacijo (svetloba, 
hrup in podobno). 
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Občinski upravni organ

Cheshire West and Chester council

Kontakt:
www.cheshirewestandchester.gov.uk U.K.



Zaposlujemo številne gluhe osebe na 
različnih delovnih mestih v mestnem 
svetu. Imamo celo vrsto ukrepov, 
s katerimi podpiramo zaposlene, 
prebivalce, uporabnike storitev in 
obiskovalce z izgubo sluha. Med 
drugim imamo sklenjeno pogodbo 
s krajevno dobrodelno ustanovo za 
podporo gluhim, ki pokriva storitve 
tolmačenja Britanskega znakovnega 
jezika. Pri nas so dobrodošli psi 
spremljevalci (eden izmed sodelavcev 
na delo prihaja s svojim slišečim 
psom), imamo vidne in slišne požarne 
alarme, indukcijske zanke (fiksne 
in prenosne – o njihovi uporabi 
smo izobrazili naše zaposlene), 
tekstualne telefonske storitve, 
podnaslavljamo videoposnetke sej 
mestnega sveta itd. Vzpostavili smo 
pobudo Disability Friends (Prijatelji 
invalidov) za podporo zaposlenim 
invalidnim osebam. Sodelujemo 

v programu Disability Confident 
za aktivno iskanje in pomoč pri 
ohranjanju invalidnih zaposlenih. V 
sodelovanju s krajevno organizacijo 
za zaščito pravic invalidov smo 
razvili letak “Komuniciranje z 
invalidnimi osebami”, v katerem je 
sestavek tudi o okvarah sluha. Vsem 
zaposlenim nudimo usposabljanje 
za enakopravnost in raznolikost in 
imamo prilagojen tečaj za pomoč 
invalidnim strankam, ki je v pomoč 
tudi invalidnim zaposlenim. Smo 
člani mreže Disabled Go, ki nudi 
spletne informacije o dostopnosti 
skoraj 1000 prizorišč v okraju. 

O NAS
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Komunikacija:

Odvisna je od delovnega mesta, 
ekipe in posameznikovih preferenc. 
Tehnologije, kot so elektronska pošta 
in SMS sporočila, so v pomoč v 
številnih okoliščinah, nekateri sodelavci 
odčitavajo z ustnic, včasih pa je 
najprimernejša rešitev pomoč tolmača 
znakovnega jezika.

Nasvet za mladostnike:

Naša organizacija se bori za vključenost 
in se nenehno trudi odstranjevati ovire 
pri zaposlovanju invalidnih oseb. Takšen 
pristop bi morale imeti vse organizacije 
in se potruditi za svet brez ovir. Za 
gluhe je na voljo veliko podpore za 
pridobitev zaposlitve in tudi med samo 
zaposlitvijo. Naš najboljši nasvet je: 
kar najbolje izkoristite tisto, kar imate 
na voljo, nenehno razvijajte svoje 
spretnosti in nikoli ne mislite, da česa 
ne zmorete! 

Ekipno delo:

Ni vse za vsakogar. Tako kot 
smo si ljudje različni med sabo, 
tako so različne tudi rešitve, ki 
omogočajo dobro ekipno delo. 
Razumevanje in potrpežljivost 
– na obeh straneh – sta zelo 
pomembna. 

Uspešno vključevanje:

Naša politika enakopravnosti in 
raznolikosti odraža našo uradno 
predanost odstranjevanju ovir, ki 
ljudi omejujejo. V naši organizaciji 
vsak zaposleni zagovarja 
enakopravnost, raznolikost in 
vključenost. Uporabljamo slogan 
»Everybody in« (Vsi smo notri) 
na logotipu, plakatih in zastavah, 
saj smo predani vključevanju in 
informiranju vsakega posameznika 
o enakopravnosti in raznolikosti.
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Kozmetika

KINEZIKA d.o.o.

Kontakt:
facebook/Kinezika

Celje,
Slovenija



Smo proizvodno podjetje, specializirano 
na področju kozmetičnih izdelkov 
in prehranskih dopolnil. S stalnimi 
inovacijami in lastnim razvojnim 
kolektivom zadovoljujemo potrebe naših 
strank že od leta 1989. Pridobili smo 
certifikat ISO 22716, dobra proizvodna 
praksa (DPP). To je sistem, ki zagotavlja, 
da so kozmetični izdelki dosledno 
proizvedeni in nadzorovani. Na ta način 
so visokokakovostni in varni za končne 
uporabnike.

Trenutno zaposlujemo 29 sodelavcev. 
6 oseb ima status invalidne osebe, 
od tega so 4 osebe gluhe. Leta 2009 
smo zaposlili prvega gluhega sodelavca 
Gregorja Anderliča na delovnem mestu 
strojni embaler. Nikoli ni imel večjih 
težav z sporazumevanjem, zelo dobro je 
tudi bral z ustnic. Na začetku je prosil 
slišeče sodelavce, naj govorijo z njim bolj 
počasi in v krajših stavkih. Vzpostavili 

smo uspešno komunikacijo, tudi pohecali 
smo se. Kasneje smo zaposlili še druge 
gluhe sodelavce. Gregor je postal njihov 
mentor pri komunikaciji, pomagal jih je 
vpeljati v delovno okolje. V primeru težav 
v proizvodnji se je obrnil na direktorja 
in skupaj smo jih razrešili. Sprva so se 
gluhi obračali na njega, bil jim je res v 
veliko pomoč. Na splošno lahko rečemo, 
da so gluhi in naglušni pridni in marljivi 
delavci.

Z gluhimi in naglušnimi sodelavci  imamo 
izredno dobre izkušnje. Komunikacija 
med slišečimi in gluhimi zaposlenimi  
poteka brez večjih težav. Morebitne 
težave pri komunikaciji pa rešujemo 
s tolmači znakovnega jezika ali še 
preprosteje, s pisnimi navodili. 
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Menimo, da je zelo 
pozitivno, da je v podjetjih 
zaposlenih več gluhih 
oseb, ker si medsebojno 
pomagajo, komunicirajo 
in se družijo.  Ne počutijo 
se osamljene in se lažje 
vključijo v delovno skupino.

Zaradi uspešnosti in 
razvoja podjetja bomo tudi 
v prihodnje zaposlovali 
nove sodelavce, še 
posebej si prizadevamo 
za sodelovanje z gluhimi 
in naglušnimi osebami. 
Usmerjeni smo v 
iskanje bolj strokovno 
podkovanega kadra, ker si 
res želimo njihove pomoči 
tudi na zahtevnejših 
delovnih mestih, kot so 
recimo razvoj, priprava in 
podobno.
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Samozaposlena novinarka

Maja Kuzma

Kontakt:
www.modersij.si

Ljubljana,
Slovenija



Doštudirala sem kemijsko tehnologijo. 
V času študija sem se posvečala veliko 
aktivnostim, kot so pisanje člankov, 
projektov za mlade gluhe, sodelovanje 
na dogodkih gluhih. To vse opravljam 
še danes. Ker sem komunikativen in 
socialen človek, sem delo inženirja 
kemijske tehnologije zamenjala z 
delom na  televiziji.

Zaposlitev v podjetju Tipk d.o.o. mi 
je nudila ustvarjalno delovno okolje 
na področju medijev in poročanja. Na 
tem področju sem se lahko razvijala 
in pokazala, ob ustreznih smernicah, 
svoje talente ter sposobnosti.  

Po zaposlitvi na televiziji za gluhe in 
naglušne TIPK d.o.o., kjer sem imela 
odlične sodelavce in veliko izzivov, 
sem se odločila za lastno podjetniško 
pot. Kot samozaposlena v podjetju 
Moder sij, Maja Kuzma s.p. svetujem 

in nudim podporo pri usvajanju bralnih 
veščin, pri delu z gluhimi na delovnem 
mestu, vodim in sodelujem v tečajih 
mednarodnih kretenj, tolmačim  
televizijske oddaje, sodelujem ali se 
udeležujem mednarodnih dogodkov. 
Predvsem pa me zanima raziskovalno 
delo s področja gluhote. Sem tudi 
blogerka. Pišem o resničnih in poučnih 
situacijah. Vsak dan se soočam z izzivi 
gluhih oseb z manj možnostmi in jih 
skušam podpirati pri iskanju novih 
priložnosti za kvalitetnejše življenje. 
Rada se družim z gluhimi in slišečimi. 
Slišeči mi predstavljajo svet informacij, 
ki jih želim posredovati gluhim. Gluhi 
pa so moja specifika zaradi jezika, ki 
ga vsak drugače razume.
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Ustvarimo priložnost osebam z manj možnostmi.  Kajti tudi osebe 
z manj možnostmi so zelo spretni ljudje. Potrebujejo le vaše 
zaupanje.
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TV oddajnik

TIPK Ltd.

Kontakt:
facebook.com/Tipk TV

Ljubljana,
Slovenija



TIPK je televizija za gluhe in naglušne 
od leta 2013 in je prva televizija za 
gluhe v Sloveniji, ki nudi možnost 
spremljanja preko kabelske televizije.
V TIPK se ukvarjamo tudi s 
testiranjem opreme, namenjene 
gluhim in naglušnim, predvsem 
študentom. Zelo se trudimo, da 
bi olajšali življenje, predvsem pri 
dostopu informacij. 

Na področju multimedije delujemo 
gluhi in naglušni novinarji. Zaradi 
lektoriranja in slabšega poznavanja 
slovnice sodelujemo s slišečimi 
sodelavci. Naše najbolj gledane 
oddaje, na katere smo najbolj 
ponosni, so: prenos olimpijskih iger 
v živo, Halo Sofija, Miss in mister 
sveta gluhih, Eurobasket, Državni 
zbor in volitve. Naše nove dejavnosti 
so uvedba videogluhega formata, 
se pravi podnaslavljanja, izdelava 

mobilne aplikacije za začetnike in 
nadaljevalna aplikacija International 
Signs ter izdelava mobilne aplikacije 
Znakovni jezik. Videli smo tudi 
videoposnetek reklame na televiziji, 
prirejen za gluhe in naglušne s 
tolmačem in podnapisi.

Trenutno zaposlujemo 3 gluhe osebe 
in sodelujemo s štirimi zunanjimi 
pogodbenimi sodelavci. Novinarsko 
delo je za gluhega novinarja izjemno 
težko in zahtevno. Gluhi na področju 
novinarstva pogosto tudi nimamo 
prave izobrazbe. Pomemben je način 
podajanja informacij in sodelovanje.

Skozi čas smo dokazali, da gluhi 
še zdaleč nismo nesposobni. Gluhi 
smo sposobni, če nas pravilno vodiš, 
usmerjaš, naučiš.
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Vsaka gluha oseba potrebuje možnost, 
da se razvije. Gluh novinar potrebuje za 
uspešno delovanje predvsem enakovredno 
obravnavo in možnost diskusije.
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Samostojni igralec

Damjan Šebjan

Ljubljana,
SlovenijaKontakt:

facebook/Damjan-Sebjan



Od rojstva sem gluh in zelo rad komuniciram 
v kretnjah. Izšolal sem se za grafičarja, 
zadnjih 12 let pa sem samostojni igralec. 
Leta 2004 mi je Ministrstvo za kulturo 
podelilo status samostojnega kulturnega 
delavca. Bil sem med prvimi gluhimi in 
invalidi v zgodovini, ki je pridobil ta status.
Najraje igram igre, ki so šaljive. Otrokom 
in odraslim rad na nagajiv način preko 
obrazne mimike dajem pozitivnost. Takšen 
sem. Včasih tudi uprizorim kakšno dramo 
z dramatično mimiko obraza. Bolj sem 
navezan na otroke, rad jim dajem toplino 
in dobrosrčnost. 

Največkrat nastopam po Sloveniji,  pa 
tudi v nekaterih drugih evropskih državah. 
Komuniciram preko kretenj, s slišečimi 
pa uporabljam več pantomime. Pri tem 
sodeluje tudi tolmač znakovnega jezika, 
ki me tolmači in sem z  njegovo pomočjo 
razumljiv. Če pa nastopam drugje po  Evropi, 
ne uporabljam slovenskega znakovnega 
jezika, ker se jeziki med seboj razlikujejo. 

Dan pred predstavo se srečam z gluhim 
domačinom, ki mi pokaže njihove kretnje 
za kretnje, ki jih potrebujem za predstavo. 
Naučim se jih in med nastopom so gledalci 
presenečeni nad mojim znanjem. 

Priložnosti za svoje delo iščem preko ponudb 
za nastope . Plačilo je enkrat nizko, drugič 
višje, različno. Vemo, da se z umetnostjo 
na splošno težko preživi. Težave zaradi 
slabše plačanega ali včasih neplačanega 
dela poskušam premostiti z bogastvom, 
ki ga ob predstavah čutim v sebi. Veliko 
potujem, veliko vidim in doživim. 

V svojem poklicnem statusu ne prejemam 
plače od strani  ministrstva. Priznava se 
mi oprostitev odvajanja prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, teče mi delovna 
doba itd.  Od leta 2012 imam urejeno  
odločbo o podporni zaposlitvi, ki mi 
omogoča plačilo stroškov tolmačenja v 
podporni samozaposlitvi do 30 ur mesečno.
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Moj cilj v prihodnosti je nastopiti s slišečim zvezdnikom – igralcem. To mi 
predstavlja izziv. Mislim, da bi bilo to zelo zanimivo tudi za gledalce. Rad bi 
imel na razpolago več tolmačev, tudi gluhe tolmače. Zakaj pa potrebujem 
gluhe tolmače? Zaradi komunikacije, pisanja, ker gluhi razmišljamo na 
podoben način. Rad bi imel ob sebi tudi druge gluhe igralce. 

Leta 2004 mi je Ministrstvo 
za kulturo podelilo status 
samostojnega kulturnega 
delavca. Bil sem med 
prvimi gluhimi in invalidi v 
zgodovini, ki je pridobil ta 
status.
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Profesorica defektologije

Marjetka Kulovec

Ljubljana,
Slovenija



Kot gluh otrok sem je izobraževala v 
Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, 
kjer sem zaključila najprej osnovno 
šolo, nato pa tudi Srednjo grafično 
šolo in si pridobila poklic grafičar. 
Zatem sem se vpisala na Srednjo 
ekonomsko šolo in pridobila poklic 
ekonomsko komercialni tehnik. Nato 
sem razmišljala o nadaljnjem študiju 
in se odločila za  študij defektologije 
na Pedagoški fakulteti. Leta 1994 sem  
diplomirala, po poklicu sem  profesorica 
defektologije za slušno motene.

Zaposlena sem v Zavodu za gluhe 
in naglušne Ljubljana kot učiteljica 
slovenskega znakovnega jezika na 
srednji šoli. Zavod za gluhe in naglušne 
Ljubljana je specializirana izobraževalna 
ustanova, ki v izobraževalni proces 
vključuje otroke s posebnimi potrebami, 
predvsem gluhe in naglušne, otroke 
z govornimi motnjami ter avtizmom. 
Pri poučevanju imam ob sebi tolmača 

slovenskega znakovnega jezika, ki je 
financiran v okviru podporne zaposlitve. 
Slednji prevaja kretnje v govor in 
obratno, kar poveča obseg povratnih 
informacij dijakov in lažje spremljanje 
dogajanja v razredu. 

»Na naši srednji šoli imamo tri gluhe 
učitelje. Komunikacija med zaposlenimi 
poteka zelo dobro, saj ostali učitelji v 
večini znajo kretati.«

Kot raziskovalka sem bila vključena v 
projekt »Signor«, ki je zbirka osnovnih 
avtentičnih kretenj slovenskega 
znakovnega jezika po različnih regijah. 
Svoje raziskovalno delo sem nadgradila 
z doktorskim študijem, v katerem sem 
se osredotočila na raziskovananje  
področja, kolikšno količino informacij 
tolmač od govorca tolmači oziroma 
prenese gluhi osebi in koliko teh 
informacij gluha oseba dobi, dojema in 
razume.
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Izobraževanje mi veliko pomeni, saj mi daje splošno in 
specifično znanje. V praktičnem življenju pa je zame življenje 
kot tako največja fakulteta.



SODELUJEJO SAMI!

SIMONA KOREZ
simona.korez@racio.si

KONTAKT SMO VESELI, DA JE!



#DeafRoleModel

You are Deaf and want to introduce yourself, your job or your workplace? Signs for 

Handshakes continuously produces profiles, both in text and video, in various parts of 

the workplace.

#BestPractice

The cooperation of Deaf and hearing colleagues is part of your company‘s / your 

organisation‘s everyday work? Tell us about it and become a part of the network.
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