ALFREDO GÓMEZ, získal bakalářský titul v oboru politologie a veřejné správy z University v Granadě
(Španělsko). Stal se členem správní
rady EUD (Evropská unie neslyšících), stále působí jako významný
aktivista za práva neslyšících ve
španělském hnutí asociace neslyšících poslední dvě desetiletí. V současné době je předsedou andaluské
federace asociace neslyšících
(FAAS), jeden z největších autonomních neslyšících sdružení ve Španělsku. Dříve byl Alfredo Gómez více
prezident španělské konfederace
neslyšících (CNSE) a člen španělského výboru zástupců zdravotního
postižení (CERMI) na vnitrostátní
úrovni. Účastnil se také jako řečník
na mnoha kongresech a seminářích.
Kromě toho, podpořil různé iniciativy, jako je vytvoření nadace věnované znakovému jazyku a přístupné
komunikaci. Alfredo Gómez spravuje v současné době školicí středisko
nadace. Jeho největším politickým
úspěchem je zákon o znakové řeči
(zákon č. 11/2011), v nedávné době
prošel v andaluském parlamentu po
čtyřech probojovaných letech. Byl
recenzent publikace: «Cesta do andaluské historie neslyšících», komik
ve španělském znakovém jazyce.
On koordinoval také CNSE v «Zpřístupnění komunikace» Handbook.

ROMAN LUPOMĚSKÝ, neslyšící
od narození. Studoval různé střední
školy, dokončil středoškolské vzdělání. Rád by pokračoval ve svém
vzdělávání a dostudoval v oboru
historie, ale rozhodl se změnit svůj
život směrem k rozvojové pomoci
v oblasti neslyšících. V současnosti
působí už pátým rokem jako ředitel sdružení. Účastní se také jako
řečník v ČR i v zahraničí. Pracuje
též jako vyslanec při rozvojových
pomocech v zahraničí. Napsal autorské činnosti, například „Průvodce
problematikou neslyšících v bývalé
Jugoslávii a v současném Srbsku“,
roku 2010 a studii s názvem „Problematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální,
zdravotní a vzdělávací“, roku 2013.

JAANA AALTONEN získala magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogiky. Stala se učitelkou neslyšících dětí v daleké provincii Turky,
ve Finsku. Dlouhodobě působí jako
členka představenstva Finské asociace neslyšících. Byla zvolena do
funkce prezidentky Mezinárodního
výboru Finské asociace neslyšících
a pokračuje ve své funkci prezidentky. Rovněž se stala dlouhodobou
členkou Uživatelů znakového jazyka,
zde působí téměř 30 let. Letos se
stane předsedkyní Finské asociace
neslyšících. Její zkušenosti pomáhají v oblasti rozvojové spolupráce
v Africe.

GORAN ALFREDSSON, ohluchlý,
je členem představenstva Švédské
národní asociace neslyšících a je
rovněž členem správní rady MyRight. Má zkušenosti s projekty rozvojové pomoci osobám se sluchovým
postižením na Srí Lance a v Bolívii
a současně zodpovídá za realizaci
projektu v oblasti zdravotně postižených ve Rwandě. Rovněž se zabývá
otázkou znakového jazyka, konkrétně Švédského znakového jazyka.

TAMAR MAKHAROBLIDZE, slyšící, doktorandka v oboru filologie
na Státní univerzitě v Tbilisi v Gruzii.
Ovládá mnoho jazyků. Napsala
několik vědeckých knih včetně prací
ohledně nových teorií v typologické
lingvistice. Odborných stáží se zúčastnila na různých místech světa,
například na Harvardské universitě
v USA. Podporuje komunitu neslyšících a uživatelů znakového jazyka
v Gruzii a přímo spolupracuje s Unií
neslyšících pro výzkum znakového
jazyka Gruzie (GESL). Je také koordinátorkou různých projektů.
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