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LIV – prevence domácího násilí u sluchově postižené mládeže 
 

 
Projekt probíhal v období 1.11.2014 – 29.2.2016. Realizátorem projektu byl Labyrint Brno, z.s., 
partnery projektu byly střední školy pro sluchově postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí.  

Cílem projektu byla prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené mládeže  
s využitím inovativních postupů a vzdělávacích materiálů, které respektují jejich specifické 
komunikační potřeby. Obsahem projektu byla mimoškolní práce se skupinou sluchově 
postižených teenagerů ve dvou středních školách pro sluchově postižené v ČR (Brno, Valašské 
Meziříčí) a na ni navazující vytvoření vzdělávacích produktů - příručky k prevenci domácího 
násilí a filmu, na jehož tvorbě se podíleli sami sluchově postižení mladí lidé. Cílová skupina byla 
zapojena účastí v mimoškolním klubu, vybraní účastníci se stali protagonisty dokumentárního 
filmu. Výstupem projektu je příručka o rozsahu 31 stran a dokumentární film v délce 52 minut. 
Příručka obsahuje jednoduchý a srozumitelný výklad o domácím násilí včetně různých cvičení  
a závěrečného testu. Je vhodná ke čtení nebo k převyprávění v českém znakovém jazyce. Film 
zobrazuje život tří sluchově postižených mladých lidí, kteří se ve svých rodinách setkali  
s domácím násilím, ale přesto čelí všem životním výzvám s odvahou a humorem. Příručka i film 
mohou sloužit jako podklad k diskusi a výchovné práci ve školách i v rodinách. Hlavním 
přínosem projektu byla individuální práce s mladými lidmi. Práce v klubu, příprava na natáčení 
a samotné natáčení byly pro účastníky zážitkem a terapií současně.  

V rámci projektu jsme vytvořili a pilotně ověřili metodiku práce s cílovou skupinou sluchově 
postižených teenagerů (mimoškolní klub, výchova filmem). Vytvořili jsme nové vzdělávací 
materiály (příručka, film) s využitím nástrojů respektujících speciální vzdělávací potřeby cílové 
skupiny (znakový jazyk, obraz, příběh, individuální i skupinová práce vedená lektorkami 
s vysokým stupněm empatie k cílové skupině). Cílová skupina byla přímo zapojena do tvorby 
vzdělávacích materiálů (tvorba ilustrací k příručce na výtvarném workshopu, zapojení do 
natáčení filmového dokumentu). V rámci mimoškolního filmového klubu jsme formou diskuse 
i formou cvičných filmových etud zprostředkovali vědomosti k tématu domácího násilí.  

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci,  
který je financován z Norských fondů. 
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