Tisková zpráva

Tyfloservis, o.p.s zve na Den otevřených očí
13. září 2011, Praha
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis připravila na pondělí 19. září netradiční akci
s názvem Den otevřených očí. Návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je
život bez zraku, na který obvykle spoléháme.
Tyfloservis, o.p.s. si v letošním roce připomíná 20. výročí své existence. Toto významné
jubileum jsme se rozhodli oslavit speciálním Dnem otevřených očí. V jediný den se otevřou
dveře všech dvanácti krajských středisek Tyfloservisu a umožní tak návštěvníkům
nahlédnout do světa zrakově postižených lidí. Na místo přednášek a předkládání pouček si
lidé budou moci sami vyzkoušet, jaké to je vnímat svět bez zraku. Připravena je celá řada
zážitkových aktivit.
Ve čtyřech střediscích (Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, a Praha) bude k netradiční
prohlídce připravena hmatová sbírka přírodnin zapůjčená Botanickou zahradou hlavního
města Prahy. Netradiční proto, že návštěvníci nebudou přírodniny poznávat svým zrakem,
ale za pomoci hmatu stejně jako nevidomí lidé. Podobně také krajské středisko v Jihlavě
přichystalo ve spolupráci se Zoologickou zahradou Jihlava hmatovou prohlídku exponátů.
Návštěvníci střediska v Ústí nad Labem a Prahy si budou moci vyzkoušet tamní speciální
temnou komoru. Neméně zajímavý bude také doprovodný program českobudějovického
střediska, které návštěvníkům po celý den nabídne návštěvu komentovaného kina.
V Ostravě a Hradci Králové budou moci příchozí hosté navštívit temnou kavárnu. Pozornost
si také zaslouží nejrůznější hry s lidskými smysly, které se připravila střediska v Liberci,
Plzni, Olomouci a Zlíně.
Dne otevřených očí se zúčastní někteří významní hosté, za všechny jmenujme předsedu
Senátu pana MUDr. Přemysla Sobotku (Liberec) a nevidomého senátora pana PhDr. Milana
Pešáka (Praha). Dále se také budete moci setkat s některými zrakově postiženými klienty,
kteří zprostředkují své vlastní zkušenosti ze života se zrakovým handicapem. Příjemnou
atmosféru Dne otevřených očí zajistí nevidomí hudebníci. Podrobnější informace (adresy,
program) naleznete na www.tyfloservis.cz.
Srdečně Vás zveme k návštěvě!
Kontakt:
PhDr. Petra Šanderová
email: sanderova@tyfloservis.cz
tel.: 221 462 367
mobil: 608 572 383
web: www.tyfloservis.cz

Tisková zpráva
Poznámky pro editory:
Tyfloservis, o.p.s. je celostátní neziskovou organizací, která prostřednictvím 12 krajských
ambulantních středisek rozmístěných rovnoměrně po celé České republice podporuje osoby
s vážným zrakovým handicapem v začlenění se do běžného života a společnosti. Ztráta
nebo vážné oslabení zraku působí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání jinak
běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání. Vztahy v rodině, k přátelům a k
ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. Lidé se zrakovým handicapem se proto
v mnoha případech ocitají na okraji společnosti bez možnosti plnohodnotně se zapojit do
jejího běžného života. V takové chvíli je zapotřebí pomoc, protože mnohé potíže může
člověk zvládnout i se zrakovým handicapem.
Tyfloservis, o.p.s. bezplatně pomáhá lidem s vážným zrakovým handicapem na cestě
k samostatnému a nezávislému životu. Nevidomí a slabozrací lidé se za pomoci instruktorů
mohou naučit samostatnému pohybu v prostoru s bílou holí, sebeobslužným dovednostem
(např. jak vařit, prát, pečovat o sebe a děti bez zrakové kontroly), číst a psát Braillovo
bodové písmo, psát na klávesnici počítače či vlastnoručnímu podpisu. Zároveň se také
mohou seznámit s různými druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které značně
usnadňují jejich nelehkou životní situaci (např. televizní kamerové lupy apod.). Na základě
takto získaných dovedností pak mohou vést samostatnější a nezávislejší život.

Den otevřených očí podporují:

Dále:
Pekařství Jahůdka, s.r.o.
Pizza Millenium Jihlava

