
PROČ SE STÁT ČLENEM SONS? 

 

Jsme spolek lidí, kteří mají trvalou vážnou zrakovou vadu – slabozrací  

i nevidomí, ať žijí s touto vadou od dětství nebo ji získali v dospělosti. Naším 

motem je: „I s vážným zrakovým postižením jde život dál!“ 
 

SONS nabízí rozsáhlé spektrum moderních služeb pro nevidomé  

a slabozraké, které jsou součástí široké sítě sociálních služeb 

poskytovaných pro tuto cílovou skupinu v rámci celé ČR. 

SONS, jako spolek, sdružující několik tisíc osob se zrakovým 

postižením, může díky své široké členské základně a svému vysoce 

fundovanému Sociálně právnímu oddělení významným způsobem 

obhajovat oprávněné zájmy a specifické potřeby naší skupiny vůči 

vládě, státním orgánům, parlamentu ČR, regionálním úřadům a dalším 

institucím. 

V oblasti sociálně právní legislativy se právě díky odborně 

připraveným návrhům a připomínkám podařilo dosáhnout celé řady 

významných opatření. Jejich výsledkem je např. výrazná podpora při 

pořizování náročných elektronických kompenzačních pomůcek, komplex 

výhod a slev vyplývajících z držení průkazů osob se zdravotním postižením, 

ale také mnohá technicko - organizační opatření vytvářející bezbariérové 

prostředí pro osoby se zrakovým postižením.  

 

Nic z toho by nebylo možné bez opory v dostatečném počtu 

členů naší organizace, kteří nám ale ubývají. Proto se na Vás 

obracíme a uvítáme každého zájemce, ať se naše problémy 

daří úspěšně řešit. 



5 DŮVODŮ, proč se stát členem SONS 

1. Chcete si vyměňovat zkušenosti z různých 
oblastí života lidí se zrakovým postižením  
a získávat specifické informace z této oblasti. 

2. Hledáte přátele se stejným smýšlením, zájmy 
potřebami. 

3. Máte chuť a elán se zapojit do činnosti oblastní 
odbočky podle místa bydliště. Kromě oblastních 
odboček existuje v SONS několik celostátních 
klubů, sdružujících lidi různých profesí a zájmů – 

maséry, učitele hudby, amatérské zpěváky, zájemce o cestování, kulturu, 
sport, hráče speciální hry pro nevidomé Quardo či držitele vodicích psů.  

4. Rádi diskutujete s lidmi a těší Vás zvyšovat povědomí o problémech  
a radostech života lidí se zrakovým postižením mezi veřejností. 

5. Jste zdraví, ale máte ve svém okolí či v rodině někoho s těžkým zrakovým 
postižením. Můžeme přijímat část členů bez zrakové vady. Můžete se stát 
našimi příznivci. 

Pokud Vás alespoň některý důvod zaujal, přijďte mezi nás  

a staňte se členem/členkou spolku, který nemluví a nejedná  

za nás; v SONS jsme to my, kdo mluví a jednají sami za sebe. 

Věříme, že vítány budou i výhody členství v SONS, jako jsou například 
slevy na účast v poznávacích, vzdělávacích, pobytových, kulturních  
a dalších aktivitách, bezúročné půjčky z účelového jmění spolku až  
do výše 50 000 Kč, zdarma časopis odbočky, atd. 

SONS dále poskytuje dlouhodobě 
celou řadu dalších významných služeb, 
například Knihovnu digitálních 
dokumentů, Navigační centrum, 
výcvik vodicích psů a v oblastních 
odbočkách pak široké spektrum 
volnočasových aktivit. 

Bližší informace o našich službách, 
popřípadě o způsobu vstupu do naší organizace poskytneme 
telefonicky, e-mailem nebo osobně na těchto kontaktech: 

Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých České republiky,  
zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.)  
Oblastní odbočka Olomouc 
I. P. Pavlova 184/69, PSČ 779 00   Tel: 585 427 750   
www.sons.cz/olomouc  www.facebook.com/sons.olomouc 
   

http://www.facebook.com/sons.olomouc


 NĚKOLIK OLOMOUCKÝCH AKTIVIT OO SONS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Koncert těžce zrakově postižených hudebníků a zpěváků 
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