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Úvodem 
 
Vážení, 
TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha poskytuje od roku 2015 jednu 
registrovanou sociální službu – 2850128 – průvodcovské a předčitatelské služby 
pro Prahu. Průvodcovská a předčitatelská služba po celý minulý rok probíhala řádně 
dle nastavených pravidel a standardů. 
Ing. Jiřina Polášková, ředitelka 
 

 
I.  ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Kdo jsme 
 
TyfloCentrum Praha o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje 
registrovanou sociální službu osobám se zrakovým postižením převážně na území 
hl. m. Prahy. 
 
Poslání společnosti 
 
Podporujeme osoby se zrakovým postižením v jejich integraci do společnosti, 
usilujeme o zvyšování kvality jejich života a zmírňujeme důsledky zrakového 
handicapu. 
 
Cíle společnosti 
 

1. integrace osob se zrakovým postižením do společnosti 

2. zvyšování kvality jejich života 

3. zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti 

4. vytváření podmínek pro jejich setrvání v přirozeném prostředí 

5. podpora jejich společenského a pracovního uplatnění 

 
Zásady, jimiž se při práci s klienty řídíme 
 

1. finanční dostupnost 

2. individuální přístup 

3. respektování vlastní vůle a jedinečnosti osobnosti klienta 

4. profesionalita a odbornost 

5. nezávislost a nestrannost 

6. podpora osobní aktivity a informovaného rozhodování klienta 

7. mlčenlivost 
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Cílové skupiny 
 

1. osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let 

2. osoby s kombinovaným postižením, z nichž jedním je postižení zrakové 

3. rodinní příslušníci osob s těžkým zrakovým postižením 

4. pracovníci institucí a organizací, kteří přicházejí do kontaktu s osobami 
s těžkým postižením zraku 

 
Registrovaná sociální služba 
 

Průvodcovské a předčitatelské služby - identifikátor 2850128   

 
Další aktivity 
 

 Osvětová činnost 

Dne 25.6. proběhla přednáška na Základní škole a Mateřské škole Weberova, 
Weberova 1090/1, 150 00 Praha 5 a byla určena pro žáky prvního stupně. 
 
 
Profil společnosti 
 
Zakladatel:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 
  se sídlem: Krakovská 21, 110 00 Praha 1 
Název společnosti: TyfloCentrum Praha o.p.s. 
   se sídlem: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Datum založení společnosti: 26. 7. 2002 
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 271 
Datum zápisu: 7. 10. 2002 
IČO: 26727765 
Působnost společnosti: hl. m. Praha 
 
Správní rada 
 
PhDr. Rudolf Volejník, předseda SR 
Dr. Břetislav Verner, CSc., člen SR  
Mgr. Jan Budín, člen SR 
 
Dozorčí rada 
 
Mgr. Věra Macháčková, předsedkyně DR 
PhDr. Ivan Antov, CSc., člen DR 
Světlana Petkovová, členka DR 
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Z historie společnosti 
 
V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR) 
v návaznosti na změny v územně správním uspořádání státu a samosprávy rozhodla 
zahájit postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle celostátně působící 
společnosti Tyfloservis, o.p.s. provozující 12 krajských středisek a Pobytového 
rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s. založila SONS ČR 
v několika krajích první střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké 
s názvem TyfloCentrum (v současné době jsou již ve dvanácti krajských městech). 
Krajská TyfloCentra se svými regionálními pracovišti jsou nyní registrovanými 
poskytovateli sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké. TyfloCentrum Praha 
o.p.s. bylo založeno v červenci 2002. V rámci projektu „Síť středisek integračních 
aktivit pro zrakově handicapované občany Středočeského kraje“, který byl naší 
společností realizován v období leden 2006 - červen 2007, vznikla čtyři pracoviště 
ve Středočeském kraji (Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník). Místně příslušné 
městské úřady projekt podpořily partnerstvím. Od 1. 1. 2007, kdy vstoupil v platnost 
zákon o sociálních službách, jsou poskytované sociální služby registrovány dle 
tohoto zákona. 
V roce 2007 zaniklo pracoviště Rakovník, v roce 2013 bylo nutno uzavřít pracoviště 
v Příbrami z personálních a organizačních důvodů, odregistrace proběhla 8. 10. 2013 
s tím, že služby byly ukončeny v tříměsíční lhůtě tj. k 8. 1. 2014. V roce 2013 (duben) 
bylo ukončeno pracoviště v Kolíně. V březnu 2014 (7. 3.) bylo ukončeno pracoviště 
v Mladé Boleslavi z finančních a personálních důvodů. 
Dle zákona je funkční období členů správní a dozorčí rady tříleté. V prosinci  roku 
2016 tak skončilo tříleté funkční období některým členům dozorčí rady: Ing. Soňa 
Böhnelová, PhDr. Ivan Antov. Za jejich práci a úsilí jim náleží velké poděkování. 
Od ledna 2017 pracuje Dozorčí rada v novém složení: Světlana Petkovová, PhDr. 
Ivan Antov, Mgr. Věra Macháčková. 
V květnu 2017 došlo ke změně zakládací listiny týkající se úpravy jmenování členů 
správní a dozorčí rady, jedná se o změnu znění především čl. VII. odst. 12 a čl. IX. 
odst. 5. Zakládací listina byla změněna formou notářského zápisu. 
 

II.  ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 
TyfloCentrum Praha o.p.s.  
 – pracoviště Praha 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
telefon: 221 462 492, 777 416 151 
e-mail: praha@tyflocentrum.cz 
web: praha.tyflocentrum.cz 
 

 
Registrovaná sociální služba (identifikátor 2850128) 
 
Průvodcovské a předčitatelské služby 
 

mailto:praha@tyflocentrum.cz
http://www.praha.tyflocentrum.cz/
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Tyto služby umožňují nevidomým a slabozrakým značnou míru samostatnosti, 
podporují jejich setrvání v přirozeném prostředí, usnadňují jim kontakt 
se společenským prostředím a pomáhají při obstarávání osobních záležitostí. 
Jsou poskytovány převážně terénní formou (zdravotnická zařízení, úřady státní 
správy, vzdělávací instituce, pracoviště dalších poskytovatelů sociálních služeb, 
nákupní centra, domácnosti uživatelů), předčítání poskytujeme i ambulantně, 
tzn. na pracovišti naší společnosti. Služby byly využívány pravidelně (na internáty 
škol, do zaměstnání apod.) i jednorázově (převážně nevidomí klienti z jiných krajů 
ČR mimořádně cestující do Prahy). Součástí doprovodů není jen pomoc při cestě 
z místa srazu do místa určení, ale též pomoc při orientaci v budovách 
a zprostředkování potřebných vizuálních informací. V rámci předčitatelské služby 
poskytují pracovníci uživatelům pomoc při seznamování s obsahem tištěných 
informací (písemné dokumenty, vývěsky se jmény osob, úředními či ordinačními 
hodinami, vyplňování formulářů). Při nákupech pomáhají s výběrem zboží, podávají 
informace o cenách, složení a trvanlivosti výrobků apod. V domácnostech uživatelů 
je obsahem služby nejčastěji pomoc při třídění, označování a řazení písemností 
či předmětů denní potřeby (označování digitálních stupnic spotřebičů, identifikace 
a třídění potravin či oblečení). V roce 2019 jsme prováděli přímou péči 
pro 85 uživatelů, kteří využili naší službu alespoň 1x za rok  převážně s druhým a 
třetím stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby - podle závažnosti 
zdravotního postižení. Sociální služba byla zajišťována ředitelkou společnosti, 
sociální pracovnicí, metodičkou služby, koordinátorem služby a šesti průvodci. 
Pravidelně dle potřeb obměňujeme a doplňujeme tým průvodců, klademe důraz na 
kvalifikaci (nutností je status minimálně pracovníka v sociálních službách) a 
profesionalitu. 
Průvodci se pravidelně účastní intervizí se sociální pracovnicí, metodičkou služby 
a ředitelkou společnosti, kde konzultují situace z přímé péče. Zároveň jsou i zpětnou 
vazbou k pravidlům a standardům služby. Na intervizích zařazujeme aktuality 
ze sociální oblasti, upozorníme na nové úpravy v zákonech dotýkajících se 
poskytované péče a informace, které jsou důležité pro klienty, tak abychom mohli dát 
kvalifikované základní sociální poradenství. Využíváme sdělení a tiskové zprávy 
MPSV. 
 
Další aktivity 
 
Osvětová činnost 
 
Informace o průvodcovských a předčitatelských službách jsme poskytovali také 
návštěvníkům Dne otevřených dveří (14.11.). uskutečnili jsme prezentaci v MŠ a ZŠ  
Weberova (25.6.).  
 
 
Sbírka Bílá Pastelka 
 
V říjnu se uskutečnila další pravidelná akce. 16. 10. proběhl již 20. ročník sbírky Bílá 
Pastelka. Se sbírkou každý rok pomáháme našemu zakladateli SONS ČR, z.s.. 
Sbírky se aktivně zúčastnili i naši pracovníci a jako každý rok jsme zajistili dvojice 
studentů, které chodily po Praze. V tomto roce jsme měli dvě dvojce z v.d.n. Spektra, 
Které se úspěšně zúčastnili sbírky. Očekáváme, že tato nastavená spolupráce bude 
pokračovat v dalších letech. 
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III.  Finanční  část 
 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

 
Magistrát hl. města Prahy 

 

 

 
Úřad práce hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 
 

1. Přehled výnosů v členění podle zdrojů 

 

Tržby z prodeje služeb  199 220,00   

Úroky             241,25 

Jiné ostatní výnosy       1 028,00 

Přijaté příspěvky (dary)    27 244,00 

Provozní dotace           1 409 702,51 

- z toho  - MPSV   629 000,00 

   - Hl.m. Praha  147 000,00 

              - ÚP hl.m.Praha  633 702,51 

 

 

2. Náklady v druhovém členění 

 

Spotřeba materiálu   46 121,00 

Ostatní služby             217 203,64 

Mzdové náklady         1 093 650,00 

Zákonné soc.pojištění            285 226,03 

Jiné ostatní náklady   13 989,97 

 

 

 

 


