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Centrum sociálních služeb
pro nevidomé a tìžce zrakovì
postižené obèany
Královéhradeckého kraje

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 všech služeb je ambulantní nebo
terénní.
Specifické služby a aktivity TyfloCentra pomohou
uživatelùm služeb získat nebo si prohloubit
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:
l
samostatné rozhodování
l
rovnost
l
nezávislost
Motto: „Slepotou život nekonèí”

Základní a odborné poradenství
pro zrakovì postižené

Sociálnì aktivizaèní služby
pro zrakovì postižené

Pøedevším sociálnì právní, (práva, nároky, povinnosti), poradenství ke kompenzaèním pomùckám
(pøedvedení, vyzkoušení, pøípadnì zapùjèení),
zprostøedkování kontaktu s navazujícími odbornými
pracovišti.

Socioterapeutické aktivity „Mozaika“ (pravidelná
setkání klientù, kulturní vzdìlávací èinnosti, besedy,
pøednášky, aktivity procvièující sebeobslužné dovednosti, sportovní aktivity, výlety, rekreaèní pobyty,
osvìtové èinnosti a jiné)

Poradenství v oblasti úprav prostøedí a øešení architektonických a informaèních bariér z hlediska lidí se
zrakovým postižením.
Cíl: Integrace do spoleènosti a zabránìní sociálnímu
vylouèení.
Poslání: Pomoci ZP orientovat se v možnostech, které
mohou zmíròovat dùsledky jejich zrakového
handicapu a dosáhnout vìtší míry samostatnosti.
Zásady: Nestrannost a bezpeènost, respekt a dùstojnost, ucelenost a návaznost.
Pro koho: Osoby se zrakovým postižením od 8 let,
které se ocitají v tíživé sociální situaci, vyplývající
z jejich zrakového handicapu.
Pracovištì: Hradec Králové, Jièín, Náchod.

Prùvodcovské a pøedèitatelské
služby
Zejména doprovody a pomoc s orientací v neznámém
prostøedí (lékaøská zaøízení, úøady, nákupy, banky,
pošty a jiná veøejná místa), pomoc pøi studiu,
pøedèítání a vyhledávání informací a drobné asistenèní
služby (viz ceník služeb).
Cíl: Pøekonávat bariéry a zvýšit sociální mobilitu
zrakovì postižených.
Poslání: Zlepšit možnosti ZP pøi pohybu a orientaci
v neznámém prostøedí, pomoci pøekonávat bariéry
v kontaktu se spoleèenským prostøedím.

Cíl: Pøispìt k snazší adaptaci ZP na svùj handicap,
k aktivnímu postoji k životu a zabránit spoleèenskému
vylouèení.
Poslání: Pøedejít spoleèenské izolaci ZP, napomáhat
udržení spoleèenských kontaktù, motivovat k aktivnímu pøístupu ve zvládání každodenních obtíží života
se zrakovým postižením.
Zásady: Aktivní partnerství, rozvoj osobnosti, sdílení.
Pro koho: Osoby se zrakovým postižením od 15 let.
Pracovištì: Hradec Králové.

Sociální rehabilitace pro zrakovì
postižené
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 ZP
a zlepšují tak zaèlenìní do bìžného života spoleènosti.

Zásady: Dùvìra a bezpeèí, empatie, sebeurèení.

Zásady: Individuální pøístup k potøebám uživatele,
podpora aktivity, samostatnost.

Pro koho: Osoby se zrakovým postižením od 15 let.

Pro koho: Osoby se zrakovým postižením od 8 let.

Pracovištì: Hradec Králové.

Pracovištì: Hradec Králové.

