Vážení klienti,
reagujeme na vážnou situaci nastalou v souvislosti s šířením epidemie koronaviru
a s vyhlášením nouzového stavu v České republice.
Od pondělí 16. března 2020 do odvolání rušíme veškeré ambulantní služby s docházkou
na naše pracoviště v Brně, v Břeclavi, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Týká se to
služeb sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, aktivizační a poradenské služby,
ambulantní asistenční služby.
Od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání omezujeme také terénní asistenční služby na
skutečně nezbytné záležitosti – každá žádost o asistenci v této době bude individuálně
posuzována.
Telefonické, mailové a jiné podobné „bezkontaktní“ konzultace zejména v oblasti
využívání kompenzačních pomůcek nebudou přerušeny a nadále je budeme
poskytovat.
Naši sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách pro vás budou připraveni na
telefonu a budou vám poskytovat nezbytné informace a podporu. Tímto opatřením
chráníme především vaše zdraví. Reagujeme také na zvýšenou nepřítomnost pracovníků na
pracovišti z důvodu zavřených škol a čerpání OČR.
Zvažte, prosím, nutnost cestování hromadnými prostředky, nutnost návštěvy veřejných
prostor, úřadů nebo státních institucí. V případě nutnosti využijte možnosti telefonního nebo
emailového kontaktu, který Vám pomůžeme vyhledat.
Pokud na sobě zpozorujete jakékoliv příznaky onemocnění, zvýšenou teplotu, kašel
a podobně, neprodleně telefonicky kontaktujte svého lékaře. Pokud budete potřebovat
pomoc s vyhledáním informací, telefonních čísel, budeme Vám k dispozici na telefonech.
O dalším vývoji vás budeme včas informovat.
S přáním pevného zdraví a shledání v lepších časech
pracovníci obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno.
Přehled kontaktů:
Dispečink asistenčních služeb
Mgr. Šárka Dudová, vedoucí asistenčních služeb
tel. 601 303 369, e-mail: dudova@tyflocentrumbrno.cz
Lucie Sojková, terénní pracovnice
tel. 601 303 370, e-mail: sojkova@tyflocentrumbrno.cz

Centrum aktivizačních a poradenských služeb
Mgr. Lukáš Musil, vedoucí Centra aktivizačních a poradenských služeb
tel. 515 919 671, 774 715 095, e-mail: musil@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Magda Ambrožová, DiS., vedoucí poradenských služeb, sociální pracovnice aktivizace
tel. 515 919 672, 774 715 097, e-mail: ambrozova@tyflocentrumbrno.cz
Regina Holíková, pracovnice v sociálních službách
tel. 515 919 671, 774 715 108, e-mail: holikova@tyflocentrumbrno.cz
Regionální pracoviště Znojmo
Eva Pexová, sociální pracovnice, tel. 774 715 109, e-mail: pexova@tyflocentrumbrno.cz
Jitka Petrová, pracovnice v sociálních službách, tel. 774 715 107, e-mail:
petrova@tyflocentrumbrno.cz
Regionální pracoviště Moravský Krumlov
Eva Pexová, sociální pracovnice, tel. 774 715 109, e-mail: pexova@tyflocentrumbrno.cz
Regionální pracoviště Břeclav
Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 106, e-mail:
breclav@centrumpronevidome.cz
Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci
Mgr. Martin Vrána, vedoucí centra sociální rehabilitace a technické podpory
tel.: 515 919 666, 774 715 101, e-mail: vrana@tyflocentrumbrno.cz
Petr Kusák, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené
tel. 515 919 668, e-mail: kusak@tyflocentrumbrno.cz
Ing. Jan Pokorný, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené, konzultant
tel. 515 919 665, 774 715 104, e-mail: pokorny@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Martin Baláž, lektor obsluhy PC pomůcek pro zrakově postižené a konzultant
tel. 515 919 665, e-mail: balaz@tyflocentrumbrno.cz
Tereza Rejtharová, DiS, sociální pracovnice
tel. 515 919 667, e-mail: rejtharova@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Eva Hrubanová, sociální pracovnice (rehabilitace a asistence)
tel. 515 919 667, 774 715 089, e-mail: hrubanova@tyflocentrumbrno.cz
Dílna HapAteliér
Mgr. Petr Sýkora, Ph.D., vedoucí dílny HapAteliér
tel. 774 715 099, e-mail: sykora@tyflocentrumbrno.cz
Jana Brzobohatá, DiS., sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel. 774 715 096, e-mail: brzobohata@tyflocentrumbrno.cz
Bc. Danuta Valcha, sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel.: 774 715 096, e-mail: valcha@tyflocentrumbrno.cz
Mgr. Marta Hubáčková, sociální pracovnice, pracovnice výtvarné dílny
tel.: 774 715 096, e-mail: hubackova@tyflocentrumbrno.cz

