
 

 
  Registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 

 Chaloupkova 3, 612 00 Brno – Královo Pole 

 T: 541 240 421, 549 211 049 | F: 541 240 419 | M: 774 715 101 

 E: info@centrumpronevidome.cz | W: centrumpronevidome.cz 
 

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“–letní zážitkový pobyt pro těžce zrakově postižené a vidící  
BRNO Od 20. srpna do 28. srpna 2011 se  uskuteční na základně Strážná u Lelekovic jedinečný zážitkový 
pobyt pro 9 mladých lidí s těžkým postižením zraku a 9 vidících vrstevníků. Účastníci jsou ve věku 18 – 30 
let. Tento unikátní projekt, mající za cíl prolnout světy hendikepovaných a zdravých mladých lidí, připravilo 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 

„Jedná se o ojedinělou akci v tom smyslu, že vidící zde nejsou primárně jako průvodci a asistenti, ale jako 
rovnocenní účastníci“ vysvětluje Pavla Velinská, hlavní vedoucí pobytu. „Program je stěžejním prostředkem k 
naplnění cílů této akce. Je postaven na principech zážitkové pedagogiky a právě společné zážitky skupiny, v níž 
jsou jak nevidomí, tak vidící účastníci, vedou k poznání obou světů navzájem, ke schopnosti spolupráce a 
komunikace, k překonání bariér mezi oběma skupinami.“ doplňuje Velinská.  

Program je koncipován tak, aby handicap nebyl překážkou a aby byly 
podmínky rovnocenné jak pro zrakově postižené, tak pro vidící. Snahou je 
dosáhnout maximální samostatnosti zrakově postižených účastníků, tedy 
vyhnout se situacím, kdy vidící účastník zastává především roli asistenta a 
průvodce. Proto jsou veškeré texty připraveny i v Braillově písmu a zvětšeném 
černotisku, trasy jsou opatřeny popisem, zvukovou signalizací nebo lanem jako 
vodící linií apod. Zároveň mají organizátoři pobytu připraveny speciální klapky 
na oči, simulující úplnou ztrátu zraku – pro vidící účastníky, aby se podmínky 

vyrovnaly a naopak zrakově postižení mohli roli průvodců oplatit. 

Program sestává nejen z psychicky a fyzicky náročných her, ale i 
z aktivit relaxačních a umělecky zaměřených – jako např. 
dramaterapie, muzikoterapie, tanec a pohyb. Skrze společné zážitky 
může dojít k proniknutí obou světů, k překonání bariér předsudků a 
stereotypů na obou stranách. „Nevidomí se učí od koukavých a 
naopak, i koukaví dostanou příležitost nahlédnout do světa 
nevidomých. Důležitá je rovnocennost, spolupráce, 
samostatnost nevidomých a upevňování sebevědomí a 
mezilidských vztahů.“ dodává Velinská. 

 
„Chci vám říct, že to byla opravdu úžasná akce. Poznala jsem tam hodně nových zajímavých lidí. Každý jsme 
určitým způsobem překonal nějakou tu svou hranici.“ hodnotí týdenní akci jedna z účastnic loňského pobytu. 
Svět vidících i nevidomých se potkal, loňské spokojené reakce z obou světů jsou tou největší odměnou pro 
organizátory: „Prostě ráj mezi světy! Člověk se cítil, jakože tu pomoc, kterou od ostatních celý život přijímá, 
teď může aspoň trochu vrátit zpět.“  
Více informací o pobytech Mezi světy: http://centrumpronevidome.cz/mezisvety/   

Bližší informace: Pavla Velinská – hlavní vedoucí pobytu;  tel.: 774 715 092 velinska@tyflocentrumbrno.cz 

                              Irena Kocí – tisková mluvčí; tel.: 777 58 68 95 ; Anna Horká – vedoucí; tel.: 774 715 103 
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