Sociální rehabilitace pro zrakově postižené
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
Název veřejné zakázky: sociální rehabilitace podporující využití náročných
kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením poskytované ambulantní
formou v Hradci Králové pro region Královéhradecký kraj a terénní formou pro
Královéhradecký kraj.
Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019
Výše veřejné zakázky pro TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.: 3 208 570 Kč
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením od 8 let.
Cíle služby: pomoci překonávat zrakově postiženým infomační a komunikační bariéry
prostřednictvím náročných kompenzačních pomůcek a vzdělávání.
Aktivity poskytované v rámci projektu:
A) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění. Zahrnuje:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (kompenzačních pomůcek),
2. nácvik péče o domácnost (např. nácvik nákupu zboží přes internet),
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti (např. bezpečné zacházení
s pomůckou pro členy domácnosti),
4. nácvik samostatného ohybu včetně orientace ve vnitřním a venkovním prostoru
(např. orientace na pracovišti)
B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět (zajištění doprovodu na službu),
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (např. vyhledávání spojů
v informačních systémech HD),
3. nácvik chování v různých společenských situacích (modelové situace –
reklamace pomůcky),
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce
s informacemi (práce s internetem, elektronickou poštou aj.).
C) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností (procvičování ovládání pomůcek v aktualizovaném prostředí)
D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek (informace, ukázka, předvedení vhodných pomůcek),
2. informační servis a zprostředkování služeb (např. pomoc při získání
kompenzační pomůcky, předání kontaktů aj.).

Provozní hodiny: v pracovní dny Po, St: 8-12, 13-17 h, Út, Čt: 8-12, 13-16 h.
Veškeré aktivity jsou nabízeny bezplatně.
Kontakt: TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., www.tyflocentrum-hk.cz
Mgr. Dagmar Balcarová, tel: 495 523 729, balcarova@tyflocentrum.cz

