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

Pomozte nám vybudovat moderní dům sociálních služeb pro nevidomé 
Sbírkové konto na vybudování Domu služeb Josefa Chaloupky (chaloupka.org), č.ú.: 30015 - 2025306339 / 0800 
pomoci můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DRAK na číslo 87 777. Více na darcovskasms.cz. 
Cena jedné DMS je 30 Kč, na projekt přispějete 27 Kč. Můžete zaslat i ve formě DMS ROK DRAK, pak každý měsíc po dobu jednoho 
roku nám přispějete prostřednictvím jedné DMS. Děkujeme, že nám pomáháte vnášet světlo do světa tmy. 

TyfloCentrum Brno, o. p. s. pořádá 
letní rehabilitační tábor pro děti a mládež s těžkým postižením zraku  

z celé České republiky i z Rakouska 
Brno, 3. 8. 2012: Provoz brněnského TyfloCentra bývá o prázdninách jiný, než během školního roku. I letos  
proběhne v jeho režii mezinárodní tábor pro handicapované děti ve Veverské Bítýšce, od 4. - 18. 8. 2012 na 
základně YMCA. Letos již pojedenácté. 
 

Dvacet čtyři dětí s těžkým zrakovým postižením z celé České republiky 
a čtyři z Rakouska čeká bohatý program, který zajišťuje dvacet 
vedoucích a instruktorů z řad kolegů brněnského TyfloCentra 
i absolventů speciálních pedagogických škol. Opět se tábora zúčastní 
děti i s kombinovanými postiženími, jako jsou mentální retardace, 
epilepsie, děti s poruchami autistického spektra a po mozkové obrně na 
vozíčku. 

 
„Pohybovat se budou děti po tábořišti samostatně podle vyznačených 
tras z provázků, na nebezpečná místa upozorňují rolničky“ vysvětluje 
vedoucí tábora, Mgr. Anna Horká a popisuje letošní cíle: „děti se 
budou ve skupinkách střídat, abychom ještě více posílili integraci, 
všichni se mohou těšit na tradiční táborové radosti, jako je táborák, 
nejrůznější hry, puťák i »ptačka« – to se samostatně mají doptat na 
cestu do města vidících lidí, které cestou potkají a učí se tak vyžádat si 
popis trasy pro ně srozumitelný, určitě bude i cestovatelská beseda, 
v pondělí 13. 8. je v plánu návštěva školy vodicích psů a večer 
cimbálovka a v jednání je také účast  balonářů“ vypočítává Horká. 

 
Děti budou mít možnost nejen procvičit si němčinu či angličtinu, ale také běžné samoobslužné dovednosti – jako je 
například samostatné oblékání a obouvání, budou mít služby v kuchyni i u chystání dřeva na táboráky. 

Oproti předchozím ročníkům zde bude nově probíhat tzv.„škola instruktorů“ – odrostlé děti, které už vyrostly 
z věkové kategorie účastníků tábora, budou zaškolovány pro samostatnou práci táborového instruktora. Zaškolení 
bude probíhat pod dohledem zkušených instruktorů, kteří sami mají těžký zrakový handicap a svoje zkušenosti 
a dovednosti během pobytu předají dál. „Jde vlastně o praktické naplnění naší snahy o co největší samostatnost lidí 
se zrakovým handicapem“ doplňuje Horká. 

Jedinečný letní tábor finančně podpořili Magistrát města Brna a nadace Leontinka. 
Více informací naleznete zde: http://centrumpronevidome.cz/tabory/  

Mgr. Anna Horká, hlavní vedoucí tábora, mobil: 722 533 205 
 
Předem děkuji za spolupráci a pomoc s propagací, děkuji za Váš čas. 
S přáním dobrých dní a s pozdravem 

 
Irena Kocí 
MgA. Irena Kocí, PR & FR, mobil: 774 715 098, 777 586 895 


