
Projekt Sí ť středisek integra čních služeb pro zrakov ě 
handicapované ob čany Jihomoravského kraje (SROP) 
Projekt probíhal od 1.9.2006 do 31.5.2008. Podstatná část projektu tak proběhla v roce 2007. Cílem projektu 
byla integrace lidí s těžkým zrakovým postižením do společnosti na území Jihomoravského kraje a následně 
zvýšení jejich šancí uplatnit se na volném trhu práce. Daného cíle jsme dosáhli  
� vybudováním čtyř regionálních středisek sociálních služeb v Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském 

Krumlově, ve kterých byly poskytovány základní sociální služby pro zrakově postižené tak, aby klienti 
nemuseli za těmito službami dojíždět do Brna, 

� poskytováním těchto služeb, jednalo se o sociální poradenství, asistenční služby a sociálně aktivizační 
služby, 

� realizací vzdělávacích kurzů zvyšujících schopnost uplatnění těžce zrakově postižených klientů na 
volném trhu práce. 

Počty klientů a úkonů za celou dobu realizace projektu: 
V tabulce nejsou zahrnuty úkony, které byly poskytnuty neevidovaným klientům. 

počet klient ů Břeclav Vyškov Znojmo Moravský 
Krumlov 

celkem 

depistáž 45 35 35 14  129 
evidence*) 20 18 21 6   65 
poskytnutí informace 15 18 20 5   58 
poradenství  18 15 12 4   49 
soc. aktivizační služby  11 11 13 4   39 
asistence 11 14 9 3   37 

*) někteří klienti využili více služeb 
 

počet úkon ů Břeclav Vyškov Znojmo Moravský 
Krumlov 

celkem 

poskytnutí informace 41 79 82 46  248 
poradenství 58 59 47 50  214 
sociálně aktivizační služby 57  54  49  12   172 
asistenční služby 69 93 75 82  319 
celkem  225  285  253  190  953 

Z 65 evidovaných klientů, kterým byla poskytnuta alespoň jedna sociální služba v regionálních střediscích, je 
většina seniorů nebo občanů nad 70 let (44 %), v kategorii nad 60 let je více než polovina klientů (52%). 

Ve věku mezi 20 a 50 roky se nachází pouze 18 klientů (28 %). Někteří z nich ještě studují, mají práci nebo 
jejich zdravotní postižení neumožňuje uplatnění na trhu práce (upoutání na lůžko, kombinace zrakového 
a mentálního postižení apod.). 

Proto se vzdělávacích kurzů vedoucích ke zvýšení schopnosti uplatnit se na volném trhu práce zúčastnilo 
8 klientů regionálních středisek. Dalších 13 klientů se ozvalo na naši výzvu z jiných regionů Jihomoravského 
kraje (Blanensko /1/, Hodonínsko /2/, Brno /10/). Vysoký počet klientů z Brna nasvědčuje naší zkušenosti, že 
těžce zrakově postižení lidé vyhledávají pro svůj život velká města, která jim nabízí lepší možnosti odstranění 
bariér, dostupnost služeb, větší šance v hledání pracovního uplatnění. 

V rámci vzdělávacích kurzů se jednalo o tři samostatné vzdělávací kurzy: 
� pobytový skupinový kurz Sebepoznání, komunikace a prezentace  

Znojmo:  2, Moravský Krumlov: 3, Břeclav: 1, Hodonínsko: 1, Brno: 8  
� pobytový skupinový kurz Příprava na hledání vhodného zam ěstnání  

Znojmo:  2, Moravský Krumlov: 2, Břeclav: 1, Vyškov:1, Hodonínsko: 1, Brno: 8 
� praktické individuální docházkové kurzy administrativy na PC pro zrakov ě postižené  

(předpokladem bylo absolvování základního kurzu práce s PC pro zrak. postižené) 
Znojmo:  1, Břeclav: 2, Mikulov: 1, Blansko:1, Hodonínsko: 2, Brno: 3 

K 65 klientům, kteří využívali sociálních služeb ve střediscích je potřebné přičíst také 13 klientů z ostatních 
regionů Jihomoravského kraje, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí v závěru projektu. 
 


