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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 

Rehabilitační pobyt mladé lidi se zrakovým postižením naučí i pobaví 

BRNO Od 16. do 22. srpna 2010 ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko již počtvrté 
proběhne unikátní Pobyt s výukou PC pro mládež s těžkým postižením zraku ve věku 15 až 21 let. 
Pro 12 účastníků jej připravilo TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

„Cílem akce je pomoci mladým lidem s těžkým postižením zraku v rozvoji jejich schopností samostatně 
ovládat náročné kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky“, říká Radek Pavlíček, hlavní 
vedoucí pobytu. „Při praktické části výuky je velký důraz kladen na týmovou spolupráci a propojení 
získaných znalostí s jejich praktickým využitím“, dodává Pavlíček. 

Výuka PC bude zaměřena na zlepšení dovedností zrakově postižených účastníků v obsluze náročných 
kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky. Stejně jako v minulých letech proběhne výuka 
formou přednášek a na ně navazujících workshopů. Účastníci budou během pobytu pracovat na projektu 
(v loňských letech to byla reportáž do novin, rozhlasové vysílání, nebo vytvoření a provoz vlastní firmy), 
jehož výsledky představí ostatním během závěrečného večera. Tuto odbornou část zajišťují lektoři z řad 
zaměstnanců TyfloCentra Brno, o.p.s., kteří patří v České 
republice ke špičce v této oblasti. 

Doplňkový volnočasový program bude i letos nabitý. 
Účastníky čekají osvědčené a oblíbené aktivity – 
návštěva Aquaparku a Dinoparku ve Vyškově či 
celodenní výlet do nedalekého Moravského krasu. 
Novinkou bude koncert kapely Groovey, která nám své 
vystoupení věnovala jako sponzorský dar. 

Bližší informace o pobytech jsou k dispozici na 
www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc 

Pobyt finančně podpořil OŠMT Magistrátu Města Brna, 
Sdružení rodičů žáků školy Jaroslava Ježka, materiálními 
dary pak přispěli dárci z řad firem, dodávajících náročné 
kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky, bezplatnou zápůjčkou automobilu pak společnost 
Business Lease, s. r. o. Všem za podporu pobytu děkujeme. 

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. Radek Pavlíček, hlavní vedoucí pobytu 
tel.: 774 715 101, e-mail: pavlicek@tyflocentrumbrno.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc
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