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Dvacítka nevidomých se ve čtvrtek 21. dubna na letišti v Klatovech pokusí o zápis do
Guinnessovy knihy světových rekordů. Chtějí tak učinit hromadným tandemovým seskokem
padákem. Cílem tohoto symbolického aktu je upozornit na dvacetiletou existenci projektu
Tyfloservis, jehož posláním je podpora samostatného a nezávislého života nevidomých.
Neméně důležitým záměrem hromadného seskoku je také poukázat na zoufalou situaci
způsobenou škrty ve financování tohoto projektu ze strany státu. Akci přijde podpořit herečka
Eva Holubová, která se dlouhodobě angažuje v pomoci zrakově postiženým. Je velmi
pravděpodobné, že se seskoku zúčastní společně s ostatními nevidomými odvážlivci.
„Práce Tyfloservisu si nesmírně vážím a uvědomuji si její potřebnost. V Čechách není jiná instituce,
která by lidem po ztrátě zraku pomohla vrátit se zpět do normálního života.“ říká Eva Holubová.
S ideou uspořádání tandemového seskoku přišla sama prakticky nevidomá Ilona Vobrová, pro níž
jsou seskoky padákem navzdory vlastnímu handicapu velkým koníčkem. Pořadatelství této unikátní
akce se ujal Nadační fond Mathilda, který nese jméno hraběnky Mathildy Nostitzové, patronky
lidí se zrakovým handicapem v České republice. Nadační fond vyhledává a podporuje
smysluplné projekty zaměřené na pomoc nevidomým a těžce slabozrakým lidem. Jedním
z nich je také již zmíněný projekt Tyfloservis. V tomto roce si Tyfloservis připomíná 20. výročí své
existence. K příležitosti tohoto jubilea se Nadační fond Mathilda rozhodl symbolickým tandemovým
seskokem dvaceti těžce zrakově postižených lidí upozornit na jeho dlouholetou činnost a zároveň
také poukázat na existenční problémy způsobené škrty ve státním rozpočtu. Chce také ukázat, že
mnohé se dá zvládnout i se zrakovým handicapem, třeba i seskok padákem.
Průběh celé události zaznamená komisař pelhřimovské agentury Dobrý den, která v České republice
zastřešuje oblast rekordů a kuriozit. Všichni účastníci seskoku jsou držitelé průkazek ZTP/P, to
znamená, že se v mnoha běžných situacích neobejdou bez pomoci svého průvodce. Avšak i lidé
s takto závažným handicapem mohou vést plnohodnotný život a zapojit se do aktivit běžné
společnosti. Seskok padákem tomu bude nemalým důkazem.
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Poznámky pro editory:
Nadační fond Mathilda
Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají
lidem s těžkým zrakovým postižením.Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které
výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených
osob. Hlavně na projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob nebo navazují na stávající
sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění
a integraci do běžné společnosti. Jedná se zejména o projekty, které nedosahují na úplné financování
ze strany státu. Mathilda činí veškerá potřebná opatření, včetně získávání prostředků, pro realizaci
uvedených cílů. Dlouhodobě jsou podporovány projekty, které se přímo dotýkají péče a podpory
zrakově postižených, konkrétně těchto organizací:
Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR,
Tyfloservis, o.p.s.,
Klub držitelů vodicích psů,
Konzervatoř Jana Deyla
Tyfloservis, o.p.s.
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.

