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Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
 

č.ú.:  2025306339 / 0800 u ČS, a.s., pobočka Brno, Palackého 59 
I: 262 232 10 | D: nejsme plátci DPH | R: u Krajského soudu v Brně (O 171) | návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 

Slepota může postihnout kohokoliv z nás, pomozte nám postavit moderní dům sociálních služeb pro nevidomé 
sbírkové konto na rekonstrukci Domu služeb Josefa Chaloupky (chaloupka.org), č.ú.: 30015 - 2025306339 / 0800 
pomoci můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DRAK nebo DMS ROK DRAK na číslo 87 777. Více na darcovskasms.cz 

MEZISVĚTY– zážitkový pobyt pro těžce zrakově postižené i vidící vrstevníky  
 

„Jde o příležitost jak prostřednictvím hry a umění zapomenout na handicap 
a vzájemné rozdíly a vytvořit jednotnou spolupracující skupinu.“ 
 
BRNO – RYCHTA KRÁSENSKO Od 23. srpna do 29. srpna 2010 se na Rychtě Krásensko 
uskuteční jedinečný zážitkový pobyt pro 13 mladých lidí s těžkým postižením zraku a 13 vidících 
vrstevníků. Účastníci jsou ve věku 18 – 30 let. Tento jedinečný projekt, mající za cíl prolnout 
světy hendikepovaných a zdravých mladých lidí, připravilo TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 
„Myšlenka vznikla při realizaci projektu Taneční pro zrakově postižené, kterého se také účastnily 
osoby s těžkým postižením zraku a jejich vidící vrstevníci. Tanec jako umělecká aktivita byl výrazným 
stmelujícím prvkem. Právě proto bychom letos chtěli pokračovat a vyvážit program o umělecké aktivity 
také z jiných oblastí (výtvarné, hudební, dramatické a literární). Terapeutické působení těchto aktivit je 
výrazným přínosem pro lepší sebepoznání a rozvoj skupinové spolupráce.“ popisuje Pavla Velinská, 
vedoucí brněnského Centra denních aktivit TyfloCentra a hlavní organizátorka projektu Mezisvěty. 
 
 „Program bude plný her a aktivit, které, jak věříme, budou pro účastníky zážitkem. Určitě se budeme 
přiměřeně hýbat, přemýšlet, diskutovat, relaxovat, hledat a nacházet své umělecké sklony, 
spolupracovat s ostatními, bojovat sami se sebou, překonávat svoje hranice a pomáhat ostatním 
překonávat ty jejich.“ dodává Velinská. 
 

 
 
Bližší informace o TyfloCentru Brno, o.p.s. jsou k dispozici na www.centrumpronevidome.cz    
 
O společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
Pořadatelem akce je TyfloCentrum Brno, o.p.s. - obecně prospěšná společnost, která již 10 let pomáhá 
nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu 
jejich života. Činí tak prostřednictvím komplexu poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, 
sociálně terapeutických a sociálně aktivizačních služeb. 
Společným cílem činností služeb je vést klienta k samostatnosti a nezávislosti, ke zkvalitnění jeho života, 
zlepšování životních podmínek, k podpoře společenského a kulturního uplatnění, k dosáhnutí integrace 
společnosti na zásadě rovnosti, k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných 
zájmů. 
 

Kontakt: Mgr.Pavla Velinská, hlavní vedoucí pobytu 
               tel.: 774 715 092, e-mail: velinska@tyflocentrumbrno.cz  

http://www.centrumpronevidome.cz/
mailto:velinska@tyflocentrumbrno.cz

