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Dívám se, dívám
Začátek známé písničky zní nostalgicky a obyčejně. Jak pro koho. Lidé se zrakovým
handicapem si každého zbytku svého vidění dovedou vážit.
Přesto mohou „kouknout“ na mail, „skouknout“ webové stránky nebo se
„podívat“ na nějaký text či knihu. Pomocí náročných kompenzačních pomůcek, jako je
čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé či digitální
zvětšovací lupa s hlasovým výstupem pro slabozraké. Tyto pomůcky ve formě počítače
se speciálním programovým vybavením pomáhají těm, kterým už optické pomůcky
vidění nezlepší.
Jak to funguje? Když nevidíte a přijde Vám nějaký dopis, můžete si ho
naskenovat a převést do textového formátu, počítač Vám ho přečte hlasem (zkušení
uživatelé si ho mohou přečíst i hmatem na tzv. „braillském řádku“).
Pokud na něj chcete odpovědět, napíšete a upravíte si na počítači příslušný
dokument, a buďto ho vytisknete a odešlete poštou nebo ho pošlete mailem. Pak ještě
můžete po skypu zavolat známým, a probrat s nimi novinky.
Takovou pomůcku, která Vám umožní překonávat bariéry vytvořené zrakovým
postižením, vám můžeme pomoci vybrat a získat. Už to samo o sobě není proces
jednoduchý. V TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s. jsme připraveni Vám všem zrakově
postiženým v Královéhradeckém kraji, kteří o to stojíte, být průvodci na této cestě za
získáním a ovládnutím pomůcky. Pomůcka není zadarmo a učení se také nevyhnete.
Kurzy ovládání pomůcky se však přizpůsobí Vašim možnostem a potřebám. Naši lektoři
umějí pochválit i povzbudit, poradí s těžkostmi i s pořizováním poznámek.
Služba sociální rehabilitace pro zrakově postižené je podpořena z individuálního
projektu Služby sociální prevence V Královéhradeckém kraji.
Projekt je
financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost
Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka
Tel: 495 523 729
www.tyflocentrum-hk.cz

