Jak se k nám dostanete:
p
z Terminálu hromadné dopravy

spojem è. 6
p
z Hlavního nádraží ÈD
spoji è. 6, 12
p
z ÈD Slezské pøedmìstí
spoji è. 6, 23, 27
p
z Moravského pøedmìstí
spoji è. 23, 27
p
z Pražského pøedmìstí
spojem è. 14
Zastávka: Prùmyslová škola

Kontakt:

TyfloCentrum
Hradec Králové,
o. p. s.
Služba sociální
rehabilitace
pro zrakovì postižené

Dále dle popisu trasy na webových
stránkách.

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.
*
Okružní 1135/15
500 03 Hradec Králové - Slezské Pøedm.

(
495 523 729, 739 578 880
.
hradec.kralove@tyflocentrum.cz
:
www.tyflocentrum-hk.cz

Aktivita je souèástí individuálního projektu
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
(www.socialniprojekty.cz).

Provozní doba:
Po, St:
Út, Èt:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Projekt je financován z ESF a státního rozpoètu ÈR
prostøednictvím Operaèního programu
Lidské zdroje a zamìstnanost.

MÁTE POTÍŽE S VIDÌNÍM?
CÍTÍTE SE OMEZENI SVÝM
ZRAKOVÝM HANDICAPEM?
PØIJÏTE K NÁM, JSME TU PRO VÁS.
TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.
je krajským støediskem sociálních služeb
pro nevidomé a tìžce zrakovì postižené
obèany, kteøí se ocitli v tìžké životní situaci
následkem ztráty èi poškození zraku.
Služby jsou uživatelùm poskytovány individuálnì, pøípadnì prostøednictvím skupinových
setkání.
Forma služeb: Ambulantní nebo terénní.
Specifické služby a aktivity TyfloCentra pomohou uživatelùm služeb získat nebo prohloubit
si znalosti a dovednosti, které jim pomáhají
pøekonávat obtíže spojené se zrakovým postižením (dále ZP). Pøispìjí tak k vìtší samostatnosti a menší závislosti na pomoci druhých.
Poslání: Pomáhat nevidomým a slabozrakým
obèanùm Královéhradeckého kraje dosáhnout
maximální možné míry samostatnosti a zvýšit
kvalitu jejich života.
Cíl: Motivovat obèany s tìžkým zrakovým
postižením k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu,
odbornou i praktickou pomoc pøi øešení
konkrétních problémù, zejména pøi zvládání
obtížných životních situací.
Principy našich služeb:
p
samostatné rozhodování
p
rovnost
p
nezávislost
Motto: „Slepotou život nekonèí”

Sociální rehabilitace pro zrakovì
postižené obèany
Nácvik obsluhy nároèných kompenzaèních
pomùcek: pøípravné, základní a nadstavbové
kurzy a konzultace. Ovládání zejména pomùcek na bázi PC, napø. digitální zvìtšovací lupa
pro slabozraké, digitální ètecí zaøízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé.
Nácvik komunikace.
Cíl: Pomoci pøekonávat ZP informaèní a
komunikaèní bariéry prostøednictvím nároèných kompenzaèních pomùcek a vzdìlávání.
Poslání: Vzdìláváním umožnit rozvoj znalostí
a dovedností, které do urèité míry kompenzují
zrakové postižení a zlepšují tak zaèlenìní do
bìžného života spoleènosti.
Zásady: Individuální pøístup k potøebám
uživatele, podpora aktivity, samostatnost.
Pro koho: Osoby se zrak. postižením od 8 let.
Pracovištì: Hradec Králové.

V èem Vám pomùžeme ve službì
Sociální rehabilitace pro zrakovì
postižené?
Tam, kde Vám nepomohou optické pomùcky,
mohou Vám pomoci nároèné kompenzaèní
pomùcky, jako jsou „digitální zvìtšovací
lupa pro slabozraké“ nebo „ètecí zaøízení
s hlasovým nebo hmatovým výstupem
pro nevidomé”. Jde o poèítaèe se speciálním
programovým vybavením pro lidi, kteøí jsou
slabozrací, mají jen zbytky zraku nebo jsou
úplnì nevidomí.
V TyfloCentru Vám mùžeme poradit, která
pomùcka by pro Vás byla vhodná, jak ji získat a
co pro její získání udìlat. Nauèíme Vás s pomùckou zacházet, absolvujete konzultace
nebo výuku obsluhy vybrané pomùcky.
Dále mùžeme pomoci s výbìrem a obsluhou drobnìjších pomùcek, jako jsou
mobilní telefon se speciálním vybavením
èi diktafon.

V èem Vám pomùže nároèná
kompenzaèní pomùcka?
p
Zpøístupní

Vám text, který nepøeètete
(dopisy, formuláøe, texty na internetu).

p
Umožní Vám vytváøet a upravovat si vlastní

dokumenty (dopisy, tabulky, ...). Ty pak
mùžete napø. tisknout èi odesílat pomocí
elektronické pošty.
p
Umožní Vám získávat informace a komuni-

kovat s okolím prostøednictvím internetu
(e-mail, Skype, Facebook apod.).

