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Brno, 4. 12. 2014: Ve Španělském sále Pražského hradu při příležitosti
Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením se dne 3. 12. 2014 uskutečnil již
21. slavnostní koncert zrakově postižených umělců, který každoročně pořádá
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Před zahájením koncertu byly
předány výroční ceny ministra zdravotnictví.
Výroční cenu za rozvoj zdravotně sociální péče v roce 2014 obdržela za mimořádné
zásluhy v oblasti péče o nevidomé v České republice ředitelka obecně prospěšné
společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., RNDr. Hana Bubeníčková.
Tradici koncertů zrakově postižených umělců pořádaných k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním
postižením zahájila před 20 lety Česká unie nevidomých a slabozrakých, předchůdkyně dnešní
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Česká unie nevidomých a slabozrakých byla
založena dne 3. 12. 1989 a jejím cílem bylo vybudovat profesionální služby pro osoby se zrakovým
postižením, které v té době zcela chyběly. V první polovině 90. let minulého stolení byly položeny základy
většiny dnešních služeb pro nevidomé a slabozraké (Raná péče, Tyfloservis, Středisko výcviku vodicích
psů, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Středisko pro odstraňování arch. bariér,
Oddělení digitalizace a knihovna Braillnet, Oddělení tyflotechnických pomůcek a odborně technických
služeb, Prodejny tyflopomůcek). Služby bylo potřebné také dostat i do jednotlivých měst České republiky.
Hana Bubeníčková začala v Brně v roce 1991 pomáhat nevidomým
s prvním počítačem pro nevidomé (Eureka A4), který byl k nám
v roce 1990 dovezen.
Od 1. 7. 1994 začala pracovat v digitalizačním středisku v Brně.
Významně se podílela na zavedení nácviku obsluhy kompenzačních
pomůcek založených na výpočetní technice pro nevidomé v celé
ČR. Výpočetní technika vybavená tzv. asistivní technologií se
stávala nezbytným kompenzačním prostředkem jejich zdravotního
omezení v oblasti získávání a zpracování informací.
V roce 2000 se zasloužila o vznik projektu Blind Friendly Web, který
se zabývá problematikou přístupnosti webových stránek a aplikací.
Projekt dodnes koordinuje a téma přístupnosti webů propaguje.
V roce 2000 zakládala s pověřením SONS obecně prospěšnou
společnost TyfloCentrum Brno, kterou dodnes vede a která se stala
největším krajským poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se
zrakovým postižením v České republice.
„Moc děkuji všem, s nimiž jsem se mohla v průběhu více než dvaceti let setkávat a spolupracovat“, řekla
Bubeníčková k ocenění, „bez spolupráce s kolegy a klienty by toto poslání nebylo možné naplňovat.“
Ministr zdravotnictví uděluje každoročně u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením
dvě výroční ceny. Výroční cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je určena
osobnosti, především z řad odborníků, podílejících se na rozvoji nových druhů zdravotní resp. zdravotně
sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům. Výroční cena ministra
zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů je určena osobnosti, která se
významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky
nemocným občanům v ČR. O letošním udílení cen více na webu Ministerstva zdravotnictví:
www.mzcr.cz/dokumenty/vyrocni-ceny-ministra-zdravotnictvi-2014_9805_1.html
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