NADACE POLOVINA NEBE

Hlasem na počítač
Protože se nemohou spolehnout na jemnou motoriku, využívají jako svůj pracovní
nástroj hlas. Ten s přehledem nahradí klávesnici i práci s myší.
TEXT STANISLAVA PECKOVÁ
FOTO SHUTTERSTOCK

PRACE NA SVÉM. V OBČANSKÉM
SDRUŽENÍ POLOVINA NEBE PORADÍ
I JAK ZÍSKAT VLASTNÍ POČÍTAČ NEBO
PŘÍSPĚVEK NA SPECIÁLNÍ SOFTWARE

N

a začátku je trochu ostychu,
ke konci kurzu už většina
vozíčkářů bez studu počítači
velí. „Vyhledat stránku! Václav, Adam. Vezmi!“ přikazuje
počítači jedna z účastnic kurzu hlasových technologií. Zprávy a texty lze diktovat po celých slovech, nebo se hláskují
pomocí počátečních písmen ve jménech,
jiné povely jako „otevři“ nebo „vezmi“
stroj pochopí hned. I když se zájemcům
o projekt nazvaný I ty můžeš pracovat –
hlasem! hůře ovládají ruce, trup nebo
nohy, díky programům, jako je MyDictate (viz rámeček), napíší e-mail známým,
hlasem se přihlásí na sociální síť nebo
si vyhledají stránku oblíbených novin.
V projektu I ty můžeš pracovat – hlasem!
nejde jen o soukromé záležitosti, většina jeho absolventů díky školení sežene
zaměstnání. „Talentovaní účastníci dostanou pracovní příležitost na portálu
Helpnet nebo Pomoc na dvanáctce,“ říká
Daniela Rázková z občanského sdružení
Polovina nebe, které projekt I ty můžeš
pracovat – hlasem! zaštiťuje a realizuje.
Pro internetový portál Helpnet.cz, který
slouží jako informační základna lidem se
speciﬁckými potřebami, pak zaškolení
vozíčkáři píší články a pomáhají s jeho
administrací. A nejen tam.

CO UMÍ
MYDICTATE
Během diktování umožňuje hlasem mazat a formátovat
Celý text vzniká bez dotyku
klávesnice
Program má obrovský slovník
a umožňuje vkládat nová slova
Je možné ho přizpůsobit lidskému hlasu
Pro rychlé úpravy nabízí k rozpoznanému slovu podobná

O práci mimo domov a bez asistentů
dlouhou dobu snila i devětatřicetiletá
Laura, která má těžké zdravotní postižení – kvadruplegii, což je ochrnutí všech
čtyř končetin a trupu způsobené dětskou
mozkovou obrnou. Vystudovala Filozoﬁckou fakultu UK, obor dějiny umění.
„Po maturitě jsem nemohla sehnat práci a nechtěla jsem promarnit čas,“ říká
Laura, která si po studiu vysoké školy
a absolvování kurzu našla práci v archivu modřanské radnice. „A o tom je celá
integrace, že člověk chodí mezi zdravé
lidi do práce.“ Lauře program pomohl
překlenout propast mezi handicapem
a normálním světem a umožnil jí pracovat.
Díky projektům sdruženým v nadaci Polovina nebe se pořizují počítače
i software, platí se také produkce spojená s pořádáním kurzů – pilotní proběhly
v Praze a v Brně, a lidé se na nich mohou
naučit používat hlasové technologie stejně jako Laura. Celý projekt je ﬁnancován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

INZERCE

říká Daniela Rázková, předsedkyně Poloviny nebe.

,

Nabízíme těžce zdravotně postiženým osobám v Praze,
Středočeském, Jihočeském a Libereckém kraji možnost
naučit se ovládat počítač hlasem a uplatnit se s naší podporou na pracovním trhu. Cílem projektů je, aby nově
získaná dovednost zdravotně postižených účastníků kurzů
zvýšila jejich míru nezávislosti na asistenci a umožnila jim
ucházet se o vhodné zaměstnání.

Absolventům kurzů nabízíme
větší samostatnost • lepší informovanost • více soukromí •
• přístup ke vzdělání • možnost zaměstnání
Více info na www.polovinanebe.cz

Kurzy jsou zcela bezplatné

