
 

Kæri   Stjórn Faxaflóahafnir  
við  erum mikið mun að brjóta niður  margar aldar  einagrun  heyrnarlausra/skerta  með því gefa 
þjóðin „ Táknmáls app „   á  60 ára afmælisdeginu  Félag heyrnarlausra  þann  11 februar  
næstkomanda   
sendi hér með  beiðni ósk um  fjárstuðning  tengst   “Aðgengi  heyrnarlausra í samskiptum “  APP        
sem er sú nauðsynlega í samfélag heyrnarlausra  opna betri samskipti við heyranda .  
  
Félag heyrnarlausra hefur ákveðið í tilefni af 60 ára afmæli félagsins árið 2020 að gefa út app 
með íslensku táknmáli og gefa þjóðinni. Appið sem verður frítt inniheldur helstu orð á táknmáli 
sem almenningur getur nýtt sér í samskiptum við heyrnarlausa eða sér til skemmtunar. Þetta 
app er til í Bandaríkjunum og hefur Félag heyrnarlausra ákveðið að fara í samstarf við hönnuði 
appsins og útfæra á Íslenska táknmálið. Appið mun fá mikla umfjöllun þegar það verður 
opinberað en Félag heyrnarlausra leitar stuðnings öflugra aðila við kaup og útfærslu á appinu 
sem mun kosta um 3,5 milljónir króna. Logo samstarfsaðila mun birtast sem auglýsingar í appinu 
sem hefur gott auglýsingagildi. Má sleppa .  
  
Leitum við því til ykkar með áhuga á fjárhagslegri aðkomu að verkefninu sem helsti 
stuðningsaðili. Eða  hvort þið gæti lagt okkur  stuðning.frá  0 -  800.000 kr .  
  
Táknmálsapp fyrir alla Íslendinga verður sett af stað til undirbúnings og upptöku í lok nóvember  
2019. Í kringum 60 ára afmæli Félags heyrnarlausra þann 11. febrúar verður appið opnað og 
kynnt Íslendingum til gjafar og svo mun taka allt árið að setja inn í það fjöllbreytta orðaflóru 
táknmálsins sem aðgengilegt verður eins og fyrr segir öllum Íslendingum og næstu ár á eftir að 
gera það öflugra og öflugra með auknum orðaforða 
  
Einnig er önnur App  barnaefni  í vinnslu byrjun ársins sjá  viðhengi .     Gaman væri gefa   
heyrnarlausra  börn tækifæri að  fá   táknmálstúlkað  og geta  fylgst með eins og heyrandi börn. 
  
Með von um góðar undirtektir,     
  

Virðingarfyllst / With regards 

 
Þröstur Friðþjófsson. 
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