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Doteky techniky 2011
Ve středu 18. května 2011 proběhla v Hradci Králové akce TyfloCentra Doteky
techniky 2011. Již druhý rok uspořádalo královéhradecké TyfloCentrum prezentaci
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.
V Adalbertinu v centru Hradce Králové byly připraveny kompenzační pomůcky, které
přivezla firma Spektra v.d.n. z Prahy k vyzkoušení, včetně těch nejnáročnějších,
digitální zvětšovací lupa a čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Zájemci si vyslechli, co
tato firma nabízí za novinky, mohli ohmatat drobnější pomůcky. Vyzkoušeli například
bezdrátovou braillskou klávesnici, přenosné kamerové lupy, které se vejdou do kapsy,
velké kamerové lupy, které jsou určen na soustavnější práci s texty a další. Zajímavostí
byly ukázka jedné ze speciálních klávesnic, polohovacího zařízení a spínačů, určených
pro lidi s poruchami jemné motoriky, kteří pracují na počítači. Také komunikátory,
které jsou pomůckou pro osoby s poruchami komunikace.
Leckdo si prohlédl i mluvící skener „autolektor“, ale jednoznačně největší zájem si
vysloužily speciální softwarové programy pro zrakově postižené, které firma nabízí a
nový program Knihomol, který umožňuje snadný přístup k digitální knihovně. Také
mobilní telefony s populárním softwarem, určeným jak pro slabozraké, tak pro
nevidomé uživatele, měly své zájemce. Oba zástupci výrobního družstva nevidomých
zodpovídali spoustu dotazů.
V určenou hodinu proběhla prezentace občanského sdružení Vision ze Středních
Čech. Jeho zástupkyně, paní Donátová, přiblížila činnost sdružení, zejména v oblasti
pracovního uplatnění nevidomých a slabozrakých. Pan Donát dále předvedl čtečky kódů
a čtečky knih, které jejich firma nabízí. Zájemci si je poté vyzkoušeli a směřovali
na vystavovatele své dotazy.
Kdo měl zájem konkrétně řešit svou kompenzační pomůcku, mohl se na místě
domlouvat s oběma lektory TyfloCentra Hradec Králové na individuální konzultaci na
pracovišti. Problematiku uvedených pomůcek přiblížíme zrakově postiženým zájemcům
podle jejich potřeb přímo v učebně TyfloCentra nebo navazujících pracovišť.
Služba sociální rehabilitace pro zrakově postižené je podpořena z individuálního
projektu Služby sociální prevence V Královéhradeckém kraji.
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