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kultura, zábava...

Tuto stránku věnuje STUDENT AGENCY každý měsíc vybrané charitativní organizaci.

Tyfloturisťák

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického
oddílu je poněkud dlouhý název pro „Tyfloturisťák“.
Cíl naší práce zůstává už skoro 30 let stejný: pomáhat
slabozrakým a nevidomým dětem zajímavě a aktivně trávit
volný čas.
Děti se zrakovým postižením často tráví volný čas
pasivně a k samotnému handicapu se tak přidávají další
problémy, zdravotní i sociální. Přitom nevidomé děti
mohou lyžovat, jezdit na kánoích, chodit na výlety, lézt po
skalách... vlastně všechno, co jakékoliv jiné dítě. Že takové
aktivity mají velký význam i pro psychiku a celkový zdravotní
stav, to asi není třeba zdůrazňovat. Nejde jen o získávání
sebedůvěry, děti se učí i mnoha dovednostem, které jim
pomáhají se osamostatnit, a ještě si najdou kamarády.
Právě šanci prožít tohle všechno se snažíme dětem, které
shodou okolností o něco hůře vidí nebo nevidí vůbec,
nabídnout.
Ve školním roce se každou středu scházíme na
oddílových schůzkách. Krom her jsou na pořadu návštěvy
zajímavých míst, zálesácké dovednosti, vaření dobrot i výtvarničení. Jezdíme také na výlety. Občas s laskavým
svolením astronomů okupujeme hvězdárnu, jindy se učíme
třídit odpad na Ekovíkendu a dojde i na lyže, pádla nebo
horolezecká lana, podle ročního období a možností.
V létě vyrážíme na čtrnáctidenní tábor s velkou táborovou hrou i s puťákem, který absolvují skupinky dětí podle
popisu cesty samy, a to včetně vaření a stavění stanu.
(Pochopitelně, že kousek od nich jsou vedoucí připravení
pomoci v nouzi, ale mnohdy ani nejsou potřeba.)
Na zajištění výše popsaných akcí je potřeba malé,
leč pro nás podstatné množství peněz od sponzorů.
Některé děti pochází ze sociálně slabých rodin, nebo z
dětských domovů a finančně náročný podnik by byl pro

ně neúnosný. Vedoucích naopak „Tyfloturisťák“ potřebuje
mnoho. Díky bohu máme štěstí na mladé lidi, kteří se ve
svém volném čase bez nároku na odměnu dětem věnují.
Výsledkem i odměnou jsou spokojené a smějící se děti.
A to není zas tak málo.
Zveme vás:
•pokud vás zaujala naše činnost a chtěli byste se na ní
podílet, rádi vás uvidíme
•pokud víte o někom, kdo by se o naši činnost zajímal,
řekněte mu o nás
•rádi přivítáme nové dobrovolníky, děti i sponzory
Nejvíc mě pobaví, když mi lidi říkají, že na skály lezou,
protože nahoře je hezký výhled, a já si vždycky říkám,
že lezu na skály, protože si chci dokázat, že na to mám
a mám ráda výšky.
z povídání slabozraké Pavly (21)
Ráno jsme si vyčistili zuby a hledali jsme krále Ubuntu.
Přešli jsme začarovaný les. V lese byl duch a rozdal nám
zvonečky. U dubu jsem si dali banán, pak jsme lezli na
horu Kančendžungu. Matouš spadnul a pak se zvednul
a šel dál. Tím projevil statečnost. Byl tam král Ubuntu,
ale nemluvil, protože byl zkamenělý. Tak jsme ho vysvobodili za zvoneček.
kronikový zápis z výletu družinky Gramofonů
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