15 let výročí TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s.
Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhlo setkání k 15. výročí založení obecně
prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové. Celá akce se konala pod záštitou
primátora města Hradce Králové.
Pro hosty, kteří přišli do prostor Knihovny města Hradce Králové, byl přichystán
pěkný program. Úvodní slovo měli pan náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje,
Ing. Vladimír Derner a paní náměstkyně primátora města Hradce Králové, Ing. Anna
Maclová. Poté moderátor, pan Oldřich Tamáš, poděkoval firmám, které zásobily setkání
převážně jedlými dary. Děkovalo se hodně, bývalým i současným zaměstnancům,
spolupracovníkům, donátorům a příznivcům TyfloCentra, lidem, kteří se nějakým
způsobem zasloužili o vznik nebo rozvoj služeb pro nevidomé a slabozraké na území
Královéhradeckého kraje.
Na výročním setkání vystoupila nevidomá zpěvačka Monika Mašková, její
koncert a především prezentace vlastní tvorby, byly pro posluchače velkým zážitkem!
Dalším bodem programu byl křest nového kalendáře TyfloCentra, na rok 2018.
V něm čtenáři najdou fotografie rukou našich uživatelů, kteří přes svůj těžký zrakový
handicap dělají něco tvůrčího, krásného nebo užitečného (od keramičky po maséra), u
každých rukou zachycených při práci je připojen příběh dotyčné osoby. Všichni, kdo byli
ochotni spolupracovat při tvorbě kalendáře, jsou pro nás vidící velkou inspirací.
Kmotrem kalendáře byl pan Jan Pěta, bývalý ředitel Knihovny města Hradce Králové,
který společně zavzpomínal na začátky úzké spolupráce Knihovny s TyfloCentrem.
Po oficiálním programu si návštěvníci mohli zakoupit keramiku nebo výrobky
z pedigu, které přivezly jejich nevidomé tvůrkyně. Dále využili možnost vybrat si
drobné pomůcky z prodejny Tyflopomůcek Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých z Prahy.
Kdo měl zájem, mohl obdivovat i další výrobky zrakově postižených uživatelů
služeb TyfloCentra Hradec Králové, které zde byly vystaveny společně s fotografiemi
z nabídky pestrých aktivit.
Dnes je TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. poskytovatelem několika sociálních
služeb pro zrakově postižené:
 Poradenství pro zrakově postižené
 Průvodcovské a předčitatelské služby
 Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
 Sociální rehabilitace pro zrakově postižené
Služby jsou podpořeny z dotačních programů MPSV ČR, Královéhradeckého
kraje, obcí (především města Hradec Králové) a dalších zdrojů.
Služba sociální rehabilitace pro zrakově postižené TyfloCentra Hradec Králové,
o.p.s., je od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 podpořena z individuálního projektu Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV. Registrační číslo projektu je CZ.
03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052.
Zájemci o služby nás mohou kontaktovat na telefonu 495 523 729 nebo na
adrese hradec.kralove@tyflocentrum.cz . Více informací najdete na webových stránkách
www.tyflocentrum-hk.cz .
Mgr. Dagmar Balcarová
ředitelka

