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Obsah projektu:
Služba TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s., nabízí těžce zrakově postiženým lidem
přípravné, základní a nadstavbové kurzy náročných kompenzačních pomůcek, jako je
digitální zvětšovací lupa pro slabozraké nebo čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým
výstupem pro nevidomé, výuka obsluhy ozvučeného mobilního telefonu, případně
digitálního diktafonu apod.
Součástí jsou konzultace k možnostem náročných kompenzačních pomůcek, k jejich
získání, využití, nastavení a obsluze. Dále možnosti procvičování komunikace zrakově
postižených.
Cílem služby: je pomoci překonávat zrakově postiženým informační i komunikační
bariéry prostřednictvím náročných kompenzačních pomůcek a vzdělávání.
Posláním služby: je vzděláváním umožnit rozvoj znalostí a dovedností , které do určité
míry kompenzují zrakové postižení a zlepšují tak začlenění do běžného života
společnosti.
Zásady služby:
samostatnost.
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Na počítač nemusíte vidět
Ve službě sociální rehabilitace pro zrakově postižené, kterou najdete v TyfloCentrum
Hradec Králové, o.p.s., opravdu nemusíte na počítač vidět. Nemusíte dokonce vidět ani
ten počítač. Služba je pro lidi s těžkým zrakovým postižením od 8 let.
Počítač zde slouží jako tzv. náročná kompenzační pomůcka a jsou na něm různé
softwary pro lidi, kteří jsou slabozrací, mají jen zbytky zraku nebo jsou úplně nevidomí.
Pomocí programového vybavení se stává pomůckou, která opravdu do značné míry
kompenzuje zrak, alespoň v tom, že zprostředkuje text, který si naskenujete nebo
najdete na internetu. Můžete nejen číst (hlas vám vše přečte nebo hmatáte rukama
Braillovo písmo), ale můžete také tvořit vlastní texty, upravovat je, tisknout, posílat,
komunikovat různými způsoby na různých komunikačních sítích.
Pracovníci vám pomohou zorientovat se v nabídce kompenzačních pomůcek, poradí
se získáním těch vhodných. Především však naučí s nimi zacházet, s ohledem na vaše
individuální možnosti a potřeby.
Pomohou i s obsluhou drobnějších pomůcek typu mobilní telefony se speciálním
programovým vybavením apod.
Dobře vybraná a zvládnutá kompenzační pomůcka vám i přes postižení zraku rozšíří
a obohatí možnosti komunikace, získávání a zprostředkování informací a textů. Můžete
odpovídat na úřední dopis, mailovat s přáteli, komunikovat ve speciálních konferencích,
sdílet digitální knihovnu. Zkrátka přispěje k větší samostatnosti a zařazení do
společnosti.

