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Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím
Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím je projektom Výcvikovej školy
vodiacich psov v Bratislave. Projekt je dôležitou podporou nevidiacich ľudí
v aktivitách, ktoré sú pre nich inak nedostupné. Tento projekt sa realizuje
s podporou www.dobrakrajina.sk.
Podstata projektu spočíva v tom, že naprieč Slovenskom bude vypravená skupina
nevidiacich ľudí s vodiacimi psami, ktorí prejdú za 7 dní z Košíc do Bratislavy, podľa
inštrukcií na diktafóne. Inštrukcie im poskytnú popis trasy a každý nasledujúci
orientačný bod, kam sa majú presunúť. Nevidiaci ľudia pôjdu pešo, ale aj dopravnými
prostriedkami a nájdu všetky stanovené body na trase vrátane ubytovacích
a stravovacích zariadení.
Tejto konkrétnej trase však predchádzajú tréningy a semináre, ktoré sa budú konať
v dňoch 10.-12.11.2010 v Bratislave. „Je bezpodmienečne nutné nastaviť
zrozumiteľnosť nahrávaných inštrukcií a previesť niekoľko tréningov, ktoré budú
simulovať situácie pri samotnom prechode naprieč Slovenskom. Cestovanie a všetko
čo s tým súvisí, je pre vidiacich bežná aktivita. V prípade zrakovo postihnutým to ale
tak nie je. Ak sa chcú zrakovo postihnutí ľudia pohybovať v priestore sami a zrakom
už nedokážu získavať z okolia žiadne relevantné informácie, musia sa naučiť získať
potrebné informácie iným spôsobom. Bez tréningu a vôle by samostatný pohyb nebol
možný“, spresnila nevyhnutnosť tréningov Jarmila Virágová, riaditeľka Výcvikovej
školy vodiacich psov.
Hlavným cieľom celého projektu je poskytnúť zrakovo postihnutým ľuďom oporu
v aktivitách, ktoré sú pre vidiacich ľudí štandardné, ale pre nevidiacich ľudí bez
pomoci nerealizovateľné. Ďalším cieľom projektu je informovať verejnosť o
schopnostiach zrakovo postihnutých ľudí bez pomoci vidiaceho sprievodcu. Počas
projektu je takisto veľmi dôležité získať informácie o dodržiavaní prístupových práv
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nevidiacich s vodiacimi psami, dodržiavanie antidiskriminačného zákona ako aj iných
zákonov, umožňujúcim nevidiacim s vodiacim psom vstup na miesta, kam nemajú psi
vstup povolený.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho
založenia.
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