
Spolupracující organizace na exkurzích 

1. Exkurze  - ZRAK  TYFLOCENTRUM  - doporučuji 

  

Popis sociální služby 

Služba je určena osobám s těžkým zrakovým postižením starším 15-ti let. Zahrnuje poradenství v 

oblasti sociálně-právní, kompenzačních pomůcek, odstraňování architektonických bariér, 

konzultace a přednášky pro laickou a odbornou veřejnost. 

Průběh exkurze 

Organizace je místně dostupná, sídlí u divadla Mirona. Studenti mohou dojít pěšky. 

Doba trvání bude asi 1,5 hodiny. Na úvod budou studenti seznámeni se službami 

poskytovanými organizace. V rámci praktického bloku, budou mít jedinečnou možnost si 

vyzkoušet speciální brýle simulující praktickou nevidomost a dále chůzi s bílou holí 

s běžnými klapkami na očích a na straně druhé průvodcovství nevidomé osoby. Dále budou 

studenti plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, na kterých si vyzkouší kompenzační 

pomůcky. Bez zrakové kontroly budou nalévat tekutinu do sklenice pomocí indikátoru 

hladiny. Na Pichtově stroji si napíší své jméno v Brejlově písmu. Pomocí pomůcky  Kolortest 

budou beze zraku vybírat oblečení podle barev. Atd. 

Kapacita 

Studenti se mohou účastnit exkurze ve skupinkách optimálně 10 a maximálně 15 osob. 

Maximální počet skupinek ze strany organizátora je 6. 

Místo konání: nám. Msgre Šrámka 1760/4 702 00 Ostrava 

Kontaktní osoba: Kamila Rojáková, DiS., sociální pracovnice 

rojakova@tyflocentrum-ova.cz 

tel.: 596 783 073 mobil: 774 731 331 

www.tyflocentrum-ova.cz 

 

  

mailto:rojakova@tyflocentrum-ova.cz
http://www.tyflocentrum-ova.cz/


2. ZRAK - KAFIRA o. s. – doporučuji 

Popis sociální služby 

Pomoc při uplatňování práva na práci (prostřednictvím individuální práce s uchazeči a 

zájemci o zaměstnání, vyhledáváním vhodných pracovních míst, poradenstvím pro 

zaměstnavatele apod.) a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zejména počítačové a 

jazykové vzdělávání, odborné 

vzdělávání v oblasti práce s technicky náročnou kompenzační pomůckou na bázi PC, nebo 

skupinové zájmové aktivity). 

průběh exkurze  

Organizace je místně dostupná, sídlí na Nádražní ulici. Studenti dojdou pěšky. Studenti 

mohou navštívit učebnu, kde probíhají kurzy práce s kompenzační pomůckou – digitální 

odečítací zařízení pro nevidomé a slabozraké. Toto zařízení je klíčové při vzdělávání 

zrakově postižených.  Stěžejním prvkem bude možnost vyzkoušet si tuto finančně náročnou 

pomůcku ve větším počtu studentů. 

Exkurze bude trvat zhruba hodinu a půl a bude rozdělena do 3 bloků. V první části budou 

studenti seznámeni s organizací v rámci sociálních služeb. V druhém bloku budou pracovat 

s digitálním zvětšovacím a odečítacím zařízením pod vedením lektora. U každého digitálního 

odečítače budou malé skupinky 3-4 osob. Ve skupince se studenti budou střídat v práci 

s kompenzační pomůckou a můžou využít možnosti pracovat bez zrakové kontroly. 

Jednotlivým skupinkám by mohl pomáhat klient Kafiry (zrakově postižený) zběhlí v práci 

s pomůckou.  

Závěrečná třetí část bude věnována besedě s klienty a s poskytovateli služby. Na začátek 

debaty bude mít každá skupinka předem připravenou otázku, také lektor bude klást otázky. 

Kapacita: 10-15 osob na jedné exkurzy 3-4 osoby u jednoho PC 

Celkem možno konat ze stany organizace 6 krát 

Místo exkurze 

 Nádražní 44, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Chlebková 

telefon 553 653 623, 777 574 358 

e-mail info@kafira.cz 

www stránky www.kafi ra.cz 

  



 

3. Tyfloservis, o.p.s. Ostrava 

Popis sociální služby 

Tyfloservis napomáhá při výběru a získávání vhodných kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek, zaškoluje v jejich obsluze. Nabízí rehabilitační kurzy prostorové orientace, nácviku 

sebeobsluhy, kurz čtení a psaní Braillova bodového písma, kurz psaní na kancelářském 

stroji a klávesnici počítače, nácvik vlastnoručního podpisu a rehabilitaci zraku. Tyfloservis se 

věnuje také poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér. 

adresa služby Sadová 5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava telefon 596 783 227, 608 572 

354 e-mail ostrava@tyfloservis.cz www stránky www.tyfloservis.cz 

průběh exkurze 

Organizace bude představena v rámci exkurze tyfloCentra. 

  

mailto:ostrava@tyfloservis.cz
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4. ZRAK – Středisko rané péče SPRP Ostrava 

 

Popis sociální služby 

Raná péče rodinám dětí s postižením zraku od narození do 4 let, rodinám dětí se 

zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Středisko nabízí 

především terénní služby rané péče - konzultace v rodinách, ambulantní - stimulace 

zraku, sociální poradenství, půjčování hraček, materiálů, knih a speciálních pomůcek, 

zasílání zpravodaje Rolnička, poskytuje prostor pro setkávání rodin a pořádá 

rehabilitační Kurzy pro rodiny - odborné a sebezkušenostní. 

 

Průběh exkurze 

Organizace sídlí v bezprostřední blízkosti školy. V rámci týdne Ranné péče jsou 

uskutečněny zážitkové programy Kavárna ve tmě a den otevřených dveří aj.  Není 

začleněno do organizovaných exkurzí. Studenti budou mít možnost si navštívit 

Kavárnu ve tma nebo den otevřených dveří dle svých zájmů (kapacitní důvody). 

adresa služby Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

telefon 596 112 473, 777 234 036 

kontaktní osoba – p. vedoucí střediska Salvetová 

e-mail ostrava@ranapece.cz 

www stránky http://ostrava.ranapece.cz 

  

http://ostrava.ranapece.cz/


 

5. TĚLESNĚ – Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., krajská organizace – doporučuji 

Popis sociální služby 

Poskytuje základní i odborné sociální poradenství pro osoby s kombinovaným, tělesným a 

zdravotním postižením a pro seniory. 

 

Místo exkurze: 

Ostrčilova 2691/4, 702 00 Moravská Ostrava telefon 599 444 023, 721 907 609 e-mail 

stpvcr@c-box.cz www stránky www.svaztp-msk.cz 

kontaktní osoba  

pan Přeček (sám tělesně postižený), stpcr@seznam.cz  

 

Průběh exkurze 

Teoretickou část může poskytnout Centrum pro zdravotně postižené. Pan Přikryl ze Svazu 

tělesně postižených naváže praktickou částí. Praktická část bude rozdělena do dvou bloků. 

V první části je možnost, vyzkoušet si invalidní vozík a komplikace při zdolávání jednotlivých 

barier. Na invalidním vozíku je možnost zdolat krátkou a dlouhou nájezdovou rampu. 

K prohlédnutí je čtyřkolové chodítko, toaletní židle aj. Další blok proběhne v klubovně Svazu 

a půjde o besedu s tělesně postiženými.   

Kapacita 

10-15 osob ve skupince. 

Maximální  

možný počet ze strany organizátorů - 6 krát 
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mailto:stpcr@seznam.cz


 

6. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 

Kontaktní osoba 

Mgr. Balážová 596 115 318, 

Pan Šenka tel.: 774 993 213  

Průběh exkurze  

Centrum pro zdravotně postižené může poskytnout teoretický úvod k praktické prohlídce a 

debatě sousedního Svazu tělesně postižených. 

Popis sociální služby 

Posláním služby je podpora rozvíjení individuálních schopností a dovedností osob se 

zdravotním postižením, vedoucí k začlenění do společnosti, zejména na trh práce. 

  

 adresa služby Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava telefon 596 115 318 e-mail 

czp.ostrava@czp-msk.cz  

www stránky www.czp-msk.cz 

kapacita 

10 – 15 osob ve skupince, maximální možná počet ze strany organizace je 6 krát 

  

mailto:czp.ostrava@czp-msk.cz
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7. SLUCH – Moravskoslezská unie neslyšících 

Popis sociální služby 

Služba nabízí půjčování a zprostředkování prodeje kompenzačních pomůcek pro občany se 
sluchovým postižením, poradenství v této oblasti, zajišťuje servis sluchadel odbornou firmou. 

 

Popis exkurze: 

Organizace je u zastávky Důl hlubina v domě sociálních služeb na Vítkovické ulici. Kapacita 

sálu je 30 osob, proto by se vytvořili 3 skupinky.  

Exkurze bude trvat asi 1,5 hodiny v klubovně o kapacitě asi 30 osob. Bude rozdělena do 3 

částí. První bude teoretické seznámení se systémem služeb pro sluchově postižené a 

s navštívenou organizací. V druhé části si studenti vyzkouší kompenzační pomůcky, jako 

jsou různé varianty indukční smyčky pro poslech přednášek, pro komunikaci na přednášce 

úřadu, pro komunikaci přes telefon. Dále si vyzkouší speciální budíky a zvonky pro neslyšící, 

telefony, sluchátka a jiné kompenzační pomůcky. Praktický se seznámíme se službou 

tlumočníka, vyzkoušíme si znakovou řeč a naučíme se řešit situaci prvního kontaktu 

s neslyšícím. Dostaneme užitečné odkazy na aplikaci a linku pro účely tlumočení. 

V třetí části proběhne debata s 2 – 4 osobami se sluchovým postižením. 

Kapacita  

30osob, proběhne 3 krát 

Kontaktní osoba 

Martina Věřbová 

pomucky@msun.cz 

Moravskoslezská unie neslyšících 

Vítkovická 3335, Ostrava 

tel: 606 313 863 

www.msun.cz 

  

http://www.msun.cz/


 

8. Středisko rané péče Tamtam 

Popis sociální služby  

 doporučuji 

 Poskytování terénní služby rané péče Tamtam, rodinám se sluchovým a kombinovaným 
postižením od narození nebo zjištění postižení do 7 let věku dítěte na území celé Moravy. 
Služby jsou zaměřeny na celou rodinu dítěte a jsou poskytovány v jejich přirozeném prostředí 
(v rodině). Služba je určena i rodinám dětí s duálním postižením sluchu a zraku 
(hluchoslepotou). Službu mohou využívat i neslyšící rodiče dětí raného věku. 

Popis praktického cvičení 

Blok I. Raná péče pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením 

Seznámení se sociální službou rané péče, která je určena rodinám s dětmi se sluchovým a 

kombinovaným postižením. Vymezení cílové skupiny služby, charakteristika specifik 

sluchového postižení a jeho dopadu na vývoj dětí a život rodiny. Nastínění procesu 

poskytování služby rané péče s důrazem na její principy a zásady. 

Blok II. Základy komunikace s dítětem se sluchovým postižením  

Praktické ukázky jednoduchých znaků znakového jazyka. Seznámení se s aplikací "Znakujte s 

námi" (http://znakovka.frpsp.cz/) a DVD Chci se s tebou domluvit. Výuka jednoruční a 

dvouruční prstové abecedy. Seznámení se kompenzačními pomůckami - ukázka digitálního 

sluchadla, kochleárního implantátu /modelu/. 

Blok III. Zkušenosti rodičů dětí se sluchovým postižením 

Ukázky z filmů  "O rodičích, dětech a jejich komunikaci" a "Svět neslyšících". Diskuse.  

Kapacita: praktické cvičení může proběhnout najednou pro všechny cvičení. Místo debaty se bude 
promítat film s řízenou debatou. 

Místo exkurze: Prostory naší školy. Pracovníci dojedou z Olomouce.  Žádají o úhradu cesty. 

Kontaktní osoba: Mgr. Kučerová, Ph.D., metodik a garant služby 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

tel.: +420 739 642 677  

e-mail: kucerova@detskysluch.cz 

www.detskysluch.cz, www.facebook.cz/RPTamtam 

adresa služby Jungmanova 25, 779 00 Olomouc telefon 739 642 677 e-mail ranapece@tamtam-
olomouc.cz www stránky www.tamtam-olomouc.cz 

http://znakovka.frpsp.cz/
mailto:kucerova@detskysluch.cz
http://www.detskysluch.cz/
http://www.facebook.cz/RPTamtam
mailto:ranapece@tamtam-olomouc.cz
mailto:ranapece@tamtam-olomouc.cz
http://www.tamtam-olomouc.cz/


 

8.  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

Popis sociálních služeb 

Nabízí občanům se sluchovým postižením specifické poradenství v otázkách 
nedoslýchavosti. Organizuje psycho-rehabilitační a rekondiční pobyty s výukou odezírání 
řeči a další volnočasové aktivity pro osoby se sluchovým postižením. 

V rámci Svazu neslyšících a nedoslýchavých existuje  
Základní organizace nedoslýchavých Ostrava při SNN v ČR 
adresa aktivity K. Pokorného 1299/31, 708 00 Ostrava - Poruba telefon 591 138 054 
Základní organizace nedoslýchavých O - Poruba při SNN v ČR 
adresa aktivity Hlavní 1020/61, 708 00 Ostrava - Poruba telefon 739 361 349 

Průběh exkurze: Ing. Jachová může provést teoretický úvod do problematiky v rámci exkurze 

Moravskoslezské unie neslyšících.  

Kontaktní osoba: ing Jachová 

 


