Obraz mi bude připomínat, jak daleko je dnes péče o sluchově postižené, říká primátorka
Bubínek – tak se jmenuje nové liberecké centrum pro pomoc dětem, které se narodily se sluchovým
postižením. Jeho vznik podpořila na benefici v pátek 21. září primátorka Martina Rosenbergová.
Zahájení provozu Aktivačního centra Bubínek, jehož posláním je pomáhat rodičům dětí se sluchovým
nebo kombinovaným postižením, se neslo v duchu písniček, tance a humoru. Benefiční večer v
zaplněném Naivním divadle, nazvaný Bubínkování s Jaroslavem Duškem, ostatně moderoval oblíbený
herec. Pro neslyšící překládal povídání Jaroslava Duška do znakové řeči Petr Pánek.
Primátorka Martina Rosenbergová nejenže převzala nad benefičním večerem záštitu, ale podpořila
vznik centra Bubínek i faktickým činem. V aukci uměleckých děl, jejíž výtěžek šel na pomoc centru
Bubínek, vydražila linoryt Větrný den podzimu. Jeho cena se postupně vyšplhala z původních 3 000
korun na 6 500 korun. Celkem získalo centrum Bubínek do začátku z aukce téměř 15 tisíc korun.
„Každé pětisté dítě u nás se narodí se sluchovým postižením, každé tisící má těžkou sluchovou vadu. Je
velmi důležité, aby vadu rozpoznali lékaři včas, nejlépe hned po porodu. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Starám se sama o sluchově postiženou dceru. Když se narodila, metoda screening, díky které jsou
lékaři schopni diagnostikovat postižení velice brzy, se tehdy nepoužívala. Přitom právě díky této
metodě se pak dá podchytit doba, kdy se vyvíjí řeč dítěte a utváří jeho vztah ke světu. Což nastává do
věku tří let. Dnešní péče se s dobou před 25 lety vůbec nedá srovnat,“ řekla Martina Rosenbergová.
Jak dodala, potěšilo ji, že novou metodu vyšetření sluchu dítěte hned po narození využívá Krajská
nemocnice Liberec. Ostatní zdravotní ústavy v Libereckém kraji screening jako samozřejmou součást
péče novorozenců nemají.
Kam si pověsí vydražený obraz, ještě primátorka netuší. „Bude mi připomínat, jak daleko je dnes
lékařská péče o sluchově postižené děti,“ doplnila.
Návštěvníkům benefice zazpívala a zahrála jazz-folková kapela ÇAVA, doprovázená emotivně
vypjatým projevem neslyšící zpěvačky Andreou Kalců. Na pódiu vystoupily také Tam–Tam Orchestra,
Tam–Tam Batucada a skupina Traband.
Cílem nového centra Bubínek je pomáhat členům rodiny a jejich přátelům při překonávání následků
sluchového postižení, pomáhat posilovat kompetence rodiny a snižovat její závislost na sociálních
systémech.

