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Delovanje slušne
indukcijske zanke

Kaj ponuja center?
o
o
o

o
o
o
Slušna indukcijska zanka s svojim delovanjem
uporabnikom slušnih aparatov ali vsadkov
omogoča boljši prenos zvoka z vklopom ustreznega
stikala na njihovem aparatu in s tem boljše
razumevanje. Zvok se po mikrofonu prenese v
ojačevalnik, ta pa v slušni zanki ustvari zvočno
magnetno polje, ki ga uporabnik slušnega
pripomočka z vgrajeno tuljavo sprejme v svoj
aparat.
Slušna indukcijska zanka je primerna za
prilagoditev:
o različnih dvoran (gledališča, kina, drugih
kulturnih dvoran);
o učilnic, predavalnic;
o konferenčnih in sejnih sob;
o domačega okolja, v katerem se posluša
zvok iz naprav v domači uporabi (televizija,
radio …);
o javnih prostorov, v katerih se predvajajo
zvočne informacije;
o informacijskih okenc.

Izposojo in namestitev slušne indukcijske
zanke (za prostore do 70 m2);
podnaslavljanje dogodkov, ki potekajo v
živo;
svetovanje in posredovanje informacij o
potrebnih prilagoditvah za osebe z okvaro
sluha;
možnost izposoje opreme;
svetovanje o načinu uporabe tehničnih
pripomočkov;
pripravo priročnikov, mnenj in
izobraževanj.
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Center za komunikacijsko
dostopnost in svetovanje
o tehničnih prilagoditvah
za osebe z okvaro sluha
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Namen centra

Neposredno pretvarjanje
govora v besedilo

Center za komunikacijsko dostopnost in svetovanje
o tehničnih prilagoditvah za osebe z okvaro sluha je
namenjen osebam z okvaro sluha, njihovim
svojcem in bližnjim ter vsem, ki potrebujejo
informacije, nasvet ali mnenje, kako izboljšati
dostopnost za osebe z okvaro sluha.

Sprotno zapisovanje govora in možnost njegovega
branja omogoča osebam z izgubo sluha
enakovredno spremljanje dogodkov v njihovem
okolju. Govorjeni tekst se sproti zapisuje in
projicira na mesto, kjer ga oseba z izgubo sluha
lahko bere in tako sledi povedanemu.

Kdaj je pretvarjanje govora v besedilo
nepogrešljiva metoda za enakopravno
dostopnost oseb z okvaro sluha
To je nujno v okoliščinah, v katerih je oteženo
poslušanje s slušnimi aparati in vsadki: v hrupnih
okoljih, v množici ljudi, pri velikih razdaljah med
govorci, ob stresnih dogodkih, v slabo akustičnih
prostorih.

Metoda zapisovanja in branja koristi vsem osebam
z izgubo sluha, še posebno tistim, ki ne zmorejo
uporabljati slušnih aparatov ali vsadkov, ki ne
morejo uporabljati slušne zanke in ne obvladajo
slovenskega znakovnega jezika. Pogosto so to
osebe, ki so iz različnih razlogov oglušele v odrasli
dobi.

FM-sistem
Kje vse je storitev neposrednega pretvarjanja
govora v besedilo nepogrešljiva
o
V centru predstavljamo tehnične možnosti za
izboljšanje dostopnosti. Pripravljamo in
sodelujemo pri pripravah različnih priročnikov,
mnenj, gradiv in brošur, naš namen pa je
informirati, svetovati in ozaveščati o dostopnosti.
Prav tako svetujemo javnim službam, kako svoje
storitve naredijo dostopne osebam z okvaro sluha.
Glavni namen ustanovitve centra je izboljšati
dostopnost in enakopravno vključenost oseb z
okvaro sluha na vseh ravneh življenja, dela in
prostega časa.

o

o
Frekvenčno moduliran radijski sistem ali krajše FMsistem je slušni tehnični pripomoček (individualna
prenosna slušna zanka). Omogoča neposreden
prenos zvoka po mikrofonu od oddajne do
sprejemne enote, tako da ta pride do poslušalca
brez motečih elementov, kot so šumi, piski in poki.
Namenjen je uporabnikom slušnega aparata,
polževega vsadka in kostno usidranega aparata.

o
o
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pri uradnih postopkih (na sodiščih, občinah,
upravnih enotah);
v izobraževanju (na šolah, fakultetah,
kongresih, konferencah, seminarjih,
delavnicah …);
pri individualni obravnavi (na CSD, ZRSZ, pri
zdravniku);
pri storitvah javnih služb;
na vseh javnih prireditvah in dogodkih,
koncertih, športnih tekmovanjih;
v potniškem prometu, na informacijskih
okencih;
v vseh kulturnih ustanovah (v gledališču,
operi);
na turističnih dogodkih.

