6. říjen 2014

Tyfloservis, o.p.s.
Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné
potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a
systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních
činnostech. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. Pro ambulantní den je
vyhrazen každý čtvrtek od 9.00 do 18.00 hodin, kdy je nutné návštěvu předem telefonicky
domluvit.
Tyfloservis nabízí pomoc při výběru vhodných pomůcek, seznámení se sortimentem
speciálních optických, rehabilitačních, kompenzačních i jiných pomůcek a s možnostmi jejich
získání, proškolení v obsluze vybraných pomůcek, poradenství např. v úpravách prostředí a
odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých a
nasměrování na další poskytovatele služeb. Mimo to dále realizuje individuální rehabilitační
kurzy:
•prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s
průvodcem, výběr vhodných tras)
•sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
•čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
•nácvik vlastnoručního podpisu
•nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače
•tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností
tato vyobrazení vnímat)
•rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)
•nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu
s lidmi v dopravě, v obchodech apod.).

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené

• Jiná potřeba
• Péče o osobu a domácnost

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
Služba je poskytována bezplatně.

Otvírací doba
Terénní forma: po 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
út 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 st 9:00 - 12:00,
12:30 - 15:30 čt 9:30 - 12:30 pá 8:00 - 12:00
Ambulantní forma: čt 9:00 - 18:00

Kontakt provozovatele
Název: Tyfloservis, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČO: 26200481
Sadová 1577/5
Moravská Ostrava 70200
Tel.:596 783 227
Mobil: 608572354
E-mail: ostrava@tyfloservis.cz
Web: www.tyfloservis.cz
www: zdroj

