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TyfloCentrum Brno před 10 lety otevřelo svá regionální pracoviště
Brno, 27. 3. 2017 – Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. poskytuje
sociální služby na území Jihomoravského kraje již 17 let. Přesně před 10 lety
společnost otevřela svá regionální pracoviště v Břeclavi, ve Znojmě, ve Vyškově
a v Moravském Krumlově. Hlavním cílem bylo přiblížit služby lidem i ze vzdálených
koutů Jihomoravského kraje.
Před 10 lety vznikla 4 regionální střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké
občany v rámci projektu „Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované
občany Jihomoravského kraje“. Projekt byl financován v rámci Společného regionálního
operačního programu Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem
Jihomoravského kraje. Partnery projektu byli Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých, Město Břeclav a Město Znojmo.
„Tato města nebyla v Jihomoravském kraji vybrána náhodně, jednalo se o regiony, kde

nepůsobí žádné odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ani jiné
organizace pomáhající nevidomým. Otevřením odborných středisek sociálních služeb pro těžce
zrakově postižené se do regionů dostaly speciální služby s cílem aktivizovat zde žijící těžce
zrakově postižené občany“, říká Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti a dodává: „mnoha
klientům se otevřel nový svět, nevěděli o dávkách, příspěvcích a výhodách, které mohou mít,
neznali řadu kompenzačních pomůcek, seděli doma a netušili, že slepotou život nekončí. Při
těžkém zrakovém postižení je sice třeba spoustu věcí dělat s dopomocí a jinak, ale jde to.“
Za 10 let své existence regionální střediska obsloužila přes 300 klientů a poskytla téměř
10 000 úkonů nejrůznějších sociálních služeb (především odborné sociální poradenství,
sociálně aktivizační služby, průvodcovské a předčitatelské služby).
V rámci celoročních oslav tohoto výročí plánují regionální pracoviště obecně prospěšné
společnosti TyfloCentrum Brno zajímavá setkání a společenské akce, kde si budou moci
návštěvníci vyzkoušet a zažít nevšední zážitky ve tmě, podobně, jako je denně prožívají
nevidomí spoluobčané.
Více informací najdete na těchto odkazech:
www.centrumpronevidome.cz/regiony
www.centrumpronevidome.cz/breclav
www.centrumpronevidome.cz/znojmo
www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov
www.centrumpronevidome.cz/srop

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 - 17 hod.
Sbírkové konto: 30015 - 2025306339 / 0800
Děkujeme, že nám pomáháte vnášet světlo do světa tmy.

