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Vyškov, 13. 3. 2007 – U p říležitosti 6. výro čí zahájení činnosti spole čnosti TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. prob ěhne dne 13.13.13.13.3333.200.200.200.2007777, , , , veveveve 1 1 1 13333.00.00.00.00 hod. hod. hod. hod. slavnostní zahájení činnosti regionálního 

pracovišt ě spole čností TyfloCentrum Brno, o.p.s. ve Vyškov ě. 

Společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s.  oficiálně zahájila svou činnost dne 1.3.2001. Navazovala na již 
existující služby pro nevidomé a slabozraké, které ji k provozování přenechal zakladatel, Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých, avšak za 6 let své existence TyfloCentrum Brno služby značně 
rozšířilo a nabídku obohatilo o služby nové. Jedná se především provozování integrovaného centra sociálních 
služeb s poradnami a bohatým programem výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností včetně 
terénních asistenčních služeb vedoucích ke zkvalitnění života nevidomých. Společnost provozuje jedno 
z největších center pomůcek a informatiky v ČR. 

Za službami však až dosud museli klienti přijíždět do Brna z celého regionu Jihomoravského kraje, pro které 
dopravní dostupnost služeb byla poměrně složitá. Obvykle potřebovali k vyřízení služby nebo k účasti na 
vzdělávacím kurzu celý den. Některé služby se nedaly mimo Brno bez zázemí v jiných městech provozovat 
vůbec (asistenční služba, terénní sociální práce). Proto po 5 letech činnosti společnost začala budovat za 
pomoci Společného regionálního operačního programu v Jihomoravském kraji regionální střediska sociálních 
služeb pro nevidomé a slabozraké tak, aby se základní sociální služby staly dostupnými a byly poskytovány 
blíže domovu či místu působení klientů. 

V rámci projektu „Síť  st ředisek integra čních služeb pro zrakov ě  handicapované ob čany 
Jihomoravského kraje “, který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a 
rozpočtem Jihomoravského kraje, vznikla 4 regionální střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké 
občany ve Vyškově, Břeclavi, Znojmě a v Moravském Krumlově. Tato města nebyla v Jihomoravském kraji 
vybrána náhodně, jedná se o regiony, kde se za dlouhých 17 let od vzniku novodobého nezávislého a 
samostatného hnutí nevidomých a slabozrakých nepodařilo založit odbočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. Otevřením odborného střediska sociálních služeb pro těžce zrakově postižené se 
do regionů dostanou speciální služby pro tuto skupinu postižených s cílem aktivizovat zde žijící těžce zrakově 
postižené občany. Partnery projektu jsou Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Město Břeclav 
a Město Znojmo. 

TyfloCentrum ve Vyškov ě našlo útočiště pro své středisko v areálu Základní školy Letní pole na sídlišti 
Osvobození 56. Pracoviště bude sloužit jako zázemí sociální pracovnice a v budoucnu i pro zrakově 
postiženého konzultanta – asistenta a bude zde probíhat individuální práce s klienty – poskytování informací, 
poradenství, konzultace a nácviky dovedností. Pro skupinovou práci s klienty bude středisko po dohodě 
s vedením školy využívat některé učebnu v areálu školy. Středisko bude nabízet základní sociální služby jako 
je poradenství, asistenční služby, aktivizační program a v přípravě je celá řada vzdělávacích aktivit, včetně 
začlenění zrakově handicapovaných na volný trh práce. 

Kontakt: 
RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti, M: 774 715 100, E: info@tyflocentrum-bm.cz,  
Mgr. Zdeňka Plšková, sociální pracovnice, M: 774 715 108, E: vyskov@tyflocentrum-bm.cz  
www.tyflocentrum-bm.cz/vyskov 


