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Gulliverovy cesty poslepu a s bílou holí 
 
BRNO Od 31. července do 14. srpna 2010 na tábo řišti YMCA ve Veverské Bítýšce u Brna již 
podvanácté prob ěhne unikátní mezinárodní Letní rehabilita ční tábor pro nevidomé a slabozraké 
děti ve v ěku 7 až 17 let. Pro 25 ú častník ů jej p řipravilo TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 
„Řada zrakově postižených dětí a mládeže má problémy se zapojením do běžného života, potíže se 
sociálním kontaktem či sebeobsluhou a dovednostmi, které v životě budou potřebovat“, říká Radek 
Pavlíček, hlavní vedoucí tábora. „Zrakově postižené děti často vyrůstají v sociálních podmínkách, které 
způsobují deformaci představ o okolním světě a o budoucím životě v dospělosti“, dodává Pavlíček. Letní 
tábor má napomoci ke správné orientaci ve složitém světě kolem nás, k získání nezbytných dovedností 
a ke snadnější integraci do běžné společnosti. 
 
Děti se na táboře formou her u čí dovednosti, které uplatní i v b ěžném život ě – ukrojit a namazat si 
krajíc chleba, zavázat si tkaničky či od sebe odlišit jednotlivé bankovky. Tábor hraje důležitou roli i při 
zvyšování samostatnosti d ětí. Na tzv. ptačce – výletu do blízkého města – děti samostatně plní 
nejrůznější úkoly, které jsou opět zaměřeny na běžný život.  
 
Kromě aktivit, zaměřených na osvojení si dovedností, děti 
nepřijdou ani o klasické táborové aktivity – táborák, sportovní den, 
hry na louce, noční hru, koupání, jízdu na lodích či spaní ve 
stanu. Tábor je unikátní také svým mezinárodním charakterem . 
Kromě dětí ze všech koutů České republiky se jej účastní i 
nevidomé a slabozraké děti z Rakouska v rámci realizace a 
naplňování příhraničního projektu „Ani nevidomé hranice 
nerozděluje“. České děti tak mají příležitost se seznámit se stejně 
zrakově postiženými vrstevníky ze zahraničí a procvičit si své 
jazykové znalosti. 
 
Bližší informace o táboře jsou k dispozici na www.centrumpronevidome.cz/tabory   
 
Tábor je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a OŠMT Magistrátu 
Města Brna, finančními a věcnými dary jej pak podpořili dárci z řad firem i fyzických osob. Děkujeme. 
 
O spole čnosti 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 v dob ě konání tábora (31. 7. až 14. 8. 2010) 
Mgr. Radek Pavlí ček, hlavní vedoucí tábora 
tel.: 549 420 770, e-mail: pavlicek@tyflocentrumbrno.cz  


