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Úvodní slovo 

Vážení a milí, 

právě jste otevřeli výroční zprávu obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum 

Praha, která stručně přibližuje dění v organizaci v roce 2007. Byl to hektický a 

náročný rok, ale troufáme si tvrdit, že se nám podařilo realizovat mnoho dobrého. 

Celý rok se nesl ve znamení nových nápadů, jejich realizace a zdokonalování 

stávajících služeb. Vyzkoušeli jsme si jak své další možnosti tak reakce veřejnosti a 

jsme zase o něco moudřejší v tom, které akce se vyplatí opakovat a které nikoliv. 

Kromě poskytování základních služeb, jsme v rámci projektu „Práce bez bariér“ 

uspořádali úspěšnou Konferenci o podporovaném zaměstnávání, kterou všichni 

zúčastnění označili za přínosnou a poučnou. Sportovní akce Souhraní odstartovala 

sérii dlouhodobějších zážitkových sportovních akcí, které klientům otevřenou nové 

obzory a propojí svět vidících a nevidomých. Na pražském náměstí Míru jsme si 

vyzkoušeli, že jsme schopni naplnit celé náměstí informativním programem a 

zábavnou formou veřejnosti přiblížit každodenní život nevidomých lidí. Dlouho 

zamýšlený projekt „S mladými návrháři pro práci bez bariér“ získal konkrétní podobu 

a vše jsme dokázali připravit tak, že na začátku roku 2008 mohl být projekt spuštěn. 

Dalších událostí a aktivit jsme se zúčastnili ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

V roce 2007 to byly především akce Jiný svět, kde jsme především žákům 

základních škol nechali nahlédnout do života lidí se zrakovým postižením. Jiný svět 

pořádala Městská Policie hl. m. Prahy na náměstí Míru a my jsme tvořili jeho 

důležitou součást. Stejně jako v minulých letech jsme se zúčastnili sbírky Bílá 

pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. 

Sbírka si mimo jiné klade za cíl zviditelnit problematiku zrakového postižení a 

informovat veřejnost o dění v tomto společenském sektoru. V neposlední řadě jsme 

navázali spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR. Poskytli prostor pro 

registrátorku Integrovaného záchranného systému, která má na starosti především 

naši cílovou skupinu obyvatel. 

Z výše zmíněného snad vyplývá, že jsme se v průběhu uplynulého roku rozhodně 

nenudili, naopak nasadili jsme si z vlastní vůle vysoké pracovní tempo, které 
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hodláme udržet. Troufám si tvrdit, že je to díky tomu, že nás všechny naše práce 

baví a naplňuje. 

Bc. Zuzana Dvořákové, DiS., 

ředitelka TyfloCentra Praha, o. p. s. 



 6

Základní informace 

TyfloCentrum Praha, o. p. s.  

Krakovská 21, 110 00 Praha 1 

Telefon: 221 462 492 

e-mail: praha@tyflocentrum.cz 

IČO: 26 72 77 65 

Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 

http://praha.tyflocentrum.cz 

 

Společnost TyfloCentrum Praha, o. p. s. byla založena dne 26. 7. 2002 v Praze 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) se 

sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1. Tuto společnost založila SONS za účelem 

poskytování služeb definovaných v zakládací listině. 

 

Registrace: 

Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 

271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. 

 
 

Správní rada: 

RNDr. Hana Bubeníčková  

PhDr. Josef Cerha   

PhDr. Monika Mužáková 

 

Dozorčí rada: 

PhDr. Ivan Antov  

Bohdan Roule  

Ing. Jan Strašrybka 

 

Členství: 

Česká rada humanitárních organizací 

Česká unie pro Podporované zaměstnávání 
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Poslání a cíle 

Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.  

 

TyfloCentrum Praha o.p.s. usiluje o podporu dospělých osob se zrakovým postižením 

v samostatném životě a jejich začlenění do společnosti. Toto poslání naplňujeme 

prostřednictvím poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy a 

Středočeského kraje. 

Cíle 

•••• Podpora soběstačnosti a samostatnosti osob se zrakovým postižením 

a prevence jejich sociální izolace. 

•••• Zvyšování míry informovanosti veřejnosti o problematice osob se zrakovým 

postižením. 

•••• Poskytování informací z oblasti sociálních služeb pro zrakově postižené osoby 

a informací, které jsou jim z důvodu jejich postižení nedostupné. 

•••• Podpora a rozvoj dovedností potřebných k uplatnění osob se zrakovým 

postižením na otevřeném trhu práce. 

 



 8

Historie 

V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) 

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 

regionálních pracovišť, a Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska 

Dědina, o. p. s. založila SONS v některých krajích první střediska sociálních služeb 

pro nevidomé a slabozraké s názvem TyfloCentrum (v současné době jsou již 

v každém krajském městě a postupně otevírají nová detašovaná pracoviště). 

TyfloCentra kompletují a rozšiřují nabídku služeb pro nevidomé a slabozraké lidi 

a zavádějí služby nové podle regionálních poměrů a potřeb. 

 

TyfloCentrum Praha bylo založeno v červenci 2002. 

V rámci projektu „Síť středisek integračních aktivit pro zrakově handicapované 

občany Středočeského kraje“, který byl v TyfloCentru Praha realizován v období 

leden 2006 - červen 2007, vznikla čtyři středočeská pracoviště – v Rakovníku, Mladé 

Boleslavi, Příbrami a Kolíně. Městské úřady těchto měst projekt podpořily 

partnerstvím. 
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Aktuální pracovní tým 

Ředitelka: Bc. Zuzana Dvořáková, Dis. 

 
Finanční řízení: Ing. Jana Pivoňková 

 
Podpora pracovního uplatnění: Mgr. Gabriela Melková, 

Klára Pojslová, 

DiS., Veronika Svobodová DiS. 

 

Koordinátor dobrovolnického programu: Michal Votava 

 
Koordinace volnočasových aktivit, poradenství: Jana Dubová 

 
Koordinace průvodcovské a předčitatelské služby: Helena Přibylová 

 
Průvodkyně:  Ludmila Podešvová,  Květuše Miková, 

Jaroslava Rýdlová,   Michaela Hornová, 

dobrovolníci 

 

Pracoviště Kolín:  Martina Čáslavová, 

Václav Marek 

 

Pracoviště Mladá Boleslav: Gabriela Vavřinová, DiS., 

František Krčma, 

Veronika Borovičková 

 

Pracoviště Rakovník: Bc. Markéta Kovářová, 

Petr Kyncl 

 

Pracoviště Příbram: Kateřina Slavíčková, Dis., 

Mgr. Tereza Krobová 

 

Lektoři jazykových kurzů: PhDr. Rudolf Volejník, 

Marek Sikora 
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Filmový klub – komentované filmy: Marek Salaba 

 

Převod Pražského informátoru do zvukové podoby:  Josef Slavík, 

Petr Slavík 

 
Sportovní akce Souhraní: Luboš Novotný, 

Kateřina Slavíčková, DiS., 

Bc. Zuzana Dvořáková 

a početný tým nadšených spolupracovníků. 

 

 

Změny složení rad 

V roce 2007 došlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady, 27.9.2009 proběhlo 

zasedání rad organizace, v jehož rámci byly odsouhlaseny změny v jejich složení. 

Funkční období skončilo PhDr. Josfu Cerhovi a panu Bohdanu Roulemu, velmi jim 

tímto děkujeme za práci v radách a vítáme nové nčlenky Mgr. M. Schifferovou a Ing. 

S. Bohnelovou. 

 

Správní rada – aktuální stav 

RNDr. Hana Bubeníčková 

PhDr. Monika Mužáková 

Mgr. Marie Schifferová 

 

Dozorčí rada  – aktuální stav 

PhDr. Ivan Antov 

Ing. Jan Straširybka 

Ing. Soňa Bohnelová 
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Služby TyfloCentra Praha 

Smyslem služeb TyfloCentra Praha je poskytovat praktickou pomoc při řešení 

konkrétních problémů těžce zrakově postižených lidí v každodenním životě, zejména 

při zvládání náročných nebo nestandardních situací, a předcházet tak vzniku 

krizových jevů. 

Zajišťujeme úplnost a návaznost sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké lidi na 

území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 

 

Nabízíme  

 • základní i odborné poradenství, 

 • podporu pracovního uplatnění, 

 • průvodcovskou a předčitatelskou službu, 

 • dobrovolnický program, 

 • volnočasové a vzdělávací aktivity, 

 • vydávání informačního buletinu Pražský informátor 

 • provádíme osvětovou činnost a jiné. 

 

Základní i odborné poradenství  

Poradenství je uskutečňováno zpravidla jako individuální konzultace s klienty (nebo 

jejich rodinnými příslušníky a přáteli) spočívající v praktické pomoci při řešení jejich 

problémů, pomoci při jednání s úřady a v psychologické podpoře klienta. 

Poskytujeme základní a speciální poradenství, informační činnost zaměřenou na 

odbornou i laickou veřejnost, zprostředkování a koordinaci služeb jiných organizací 

nebo konzultací s různými odborníky, sociálněprávní poradenství, základní 

poradenství o zařízeních a institucích poskytujících služby těžce zrakově postiženým 

občanům a o základních kompenzačních pomůckách usnadňujících překonávání 

nepříznivých důsledků zrakového postižení. 

V průběhu roku 2007 jsme zaznamenali opětovný nárůst počtu osobních, 

telefonických i písemných kontaktů. 
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Oddělení podpory pracovního uplatn ění 

Podporou pracovního uplatnění lidí s těžkým postižením zraku se zabýváme od 

vzniku TyfloCentra Praha (2003) a považujeme ji za jednu ze stěžejních činností, 

protože zaměstnanost nevidomých a slabozrakých lidí je dle dostupných studií pouze 

asi 25%. Hlavním problémem při hledání zaměstnání nebývá jen samotné zrakové 

postižení ale také chybějící sebedůvěra, motivace, nedostatečné vzdělání uchazečů 

či naopak obavy na straně zaměstnavatele. 

 

Projekt „Práce bez bariér“ 

V roce 2007 jsme pokračovali v realizaci projektu „Práce bez bariér“, který byl 

podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu (září 2005 – srpen 2007). 

Na projektu pracovaly dvě pracovní konzultantky, jedna pracovní asistentka a jedna 

koordinátorka. Pracovnice byly proškoleny pracovníky Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR v psychologii nevidomých a slabozrakých, PhDr. 

Ivanou Veltrubskou v prevenci syndromu vyhoření, pracovníky o. s. Fokus v pracovní 

rehabilitaci a podporované práci a Českou unií pro PZ v koučování uživatelů. 

Vedoucí oddělení podpory pracovního uplatnění Mgr. Gabriela Melková ukončila 

roční kurz „Posilování a rozvoj organizace“ a začala navštěvovat půlroční kurz 

„Efektivní realizace a rozvoj projektů“ (oba kurzy pořádá o. s. Agnes). Dvě pracovnice 

se průběžně účastní výcviku v integrované psychoterapii. Pracovní asistentka měla 

na starosti také půjčovnu kompenzačních pomůcek, přičemž výpůjčním dnem byl 

čtvrtek odpoledne. 

Projekt „Práce bez bariér“ byl prodloužen do konce srpna (oproti původně 

plánovanému termínu ukončení 30. 4. 2007) a jeho výsledky předčily původní 

očekávání. 

 
Cíle projektu „Práce bez bariér“ 
 

Projekt si kladl následující cíle: 

 • zvýšit zaměstnatelnost nevidomých a jinak zrakově postižených osob, 

 • poskytnout zrakově postiženým rozšiřující vzdělání a odborné dovednosti, 

 • podpora zrakově postižených při hledání zaměstnání a začlenění do   

  pracovního procesu, 
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 • podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zrakovým postižením, 

 • pomoc zrakově postiženým absolventům středních škol při vstupu do práce. 

 
V průběhu roku 2007 jsme v rámci tohoto projektu realizovali několik vzdělávacích 

kurzů. Jmenovitě šlo o třetí běh kurzu anglického jazyka (10 uživatelů), druhý a třetí 

běh kurzu telemarketingu (10 a 8 uživatelů), druhý běh kurzu „Příprava k práci“ (9 

uživatelů), první běh kurzu „Dovednosti v mezilidském kontaktu 1, 2, 3“ (14, 14 a 12 

uživatelů), první běh kurzu „Etiketa – dovednosti ve společenském kontaktu“ (11 

uživatelů) a první běh kurzu obchodní korespondence a českého jazyka (10 

uživatelů). Kurzy vedli zkušení odborníci na danou problematiku Mgr. Eva 

Macounová, Mgr. Renáta Drábová, Mgr. Jana Irovská, Mgr. Jan Fiala, Mgr. Lenka 

Lindušková, Mgr. Aneta Pouchová, Mgr. Hana Rumíšková, Bc. Petra Strnadová, Mgr. 

Ivana Vostárková, Mgr. Martina Brožková, JUDr. Lucie Víšková, Mgr. Jolana Fořtová, 

Mgr. Martin Stanko, PaedDr. Olga Medlíková a pracovní konzultanti a asistenti 

TyfloCentra Praha Mgr. Gabriela Melková, Mgr. Gabriela Schwarzová a Lenka 

Votřelová, DiS. 

Nejvýznamnější akcí našeho oddělení byla v uplynulém roce konference „Práce bez 

bariér“, která se uskutečnila 25. dubna 2007 na Vyšehradě. Na konferenci vystoupili 

zástupci několika agentur podporovaného zaměstnávání včetně jednatelky České 

unie pro podporované zaměstnávání Mgr. Zuzany Bajerové, dále pracovní 

konzultanti z několika dalších TyfloCenter a zástupci Unie nevidících a slabozrakých 

Slovenska. Se svými osobními příběhy vystoupili také samotní uživatelé služeb 

oddělení podpory pracovního uplatnění TyfloCentra Praha. Jejich příspěvky sklidily 

velký ohlas u publika. 

V podpoře pracovního uplatnění lidí se zrakovým postižením jsme pokračovali i po 

skončení projektu „Práce bez bariér“, na konci roku 2007 jsme se stali členem České 

unie podporovaného zaměstnávání. V roce 2007 služby podpory pracovního 

uplatnění využilo 57 uživatelů, 10 z nich nalezlo ve spolupráci s námi zaměstnání. 

 

Půjčovna kompenza čních pom ůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje při oddělení pracovního uplatnění. Lidem 

se zrakovým postižením, kteří pomůcky potřebují k hledání nebo výkonu práce, jsou 

půjčovány zdarma. K dispozici mají např. televizní lupu Prisma, kamerovou 
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zvětšovací lupu Clar View, ruční lupu Compact, diktafon Panasonic, Sherlock 

(označovač předmětů), mobilní telefon Nokia 3230 – Mobile Speak, stolní mobilní 

telefon, Easy Link zápisník, GIN zápisník, Colortest, VPN vysílačka, hodinky 

hmatové, mluvící svinovací pásmo, mluvící časový přístroj apod. 

Největší zájem byl v roce 2007 o zapůjčení ozvučeného mobilního telefonu, 

elektronického zápisníku GIN, Colortestu, diktafonu a ruční digitální lupy. V provozu 

půjčovny hodláme pokračovat i v dalších letech. 

 

Průvodcovská a p ředčitatelská služba  

Průvodcovská a předčitatelská služba spadají do služeb osobní asistence. 

Průvodcovskou službu nejčastěji využívají lidé při návštěvě lékaře, úřadu, nebo jiné 

instituce. Zájemce o službu zavolá koordinátorovi, se kterým domluví datum, místo a 

čas setkání s průvodcem. Průvodce na domluveném místě vyzvedne klienta a 

doprovodí ho na určené místo, případně i zpět. 

V případě předčítání si klient u koordinátora služby domluví termín setkání, které se 

uskuteční v TyfloCentru, případně v bydlišti klienta. Předčítat je možné denní tisk, 

korespondenci, dokumenty, knihy a podobně. 

Formu služby podle individuální potřeby si klient také předem domluví 

s koordinátorem. Jedná se o pomoc při činnostech, které nemůže vykonávat kvůli 

zrakovému handicapu, tj. například vyplnění formuláře nebo složenky, pomoc 

s výběrem oblečení nebo jiného nákupu, pomoc při označování předmětů 

v domácnosti, vyhledání informací apod. Podle charakteru činnosti se služba 

realizuje v bydlišti klienta, v TyfloCentru nebo na jiném místě. 

Služby osobní asistence jsou zajišťovány třemi profesionálními asistenty, tedy 

pracovníky TyfloCentra. Některé činnosti zajišťují vyškolení dobrovolníci, například 

pravidelné doprovody nebo předčítání knih. Zda službu bude vykonávat asistent či 

dobrovolník je určeno volnou kapacitou a druhem služby. 

Za hodinu služby osobní asistence klient zaplatí 50,- Kč. Tato cena zahrnuje i cestu 

průvodce na místo setkání a zpět a další přípravu nutnou k realizaci služby. Služby 

osobní asistence se poskytují v pracovní dny od 8:00 hodin ráno do 18:00 hodin 

večer. Služby osobní asistence lze sjednat i mimo pracovní dny a hodiny uvedené 

výše za hodinovou sazbu 85,- Kč. 
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Výše úhrady se řídí podle skutečně spotřebovaného času nutného k realizaci úkonů 

služby. První hodina služby je vzhledem k nutné přípravě a dopravě hrazena vždy 

celá, další hodiny služby je možné dělit na půlhodiny, za poslední započatou 

půlhodinu je úhrada 25,- Kč. 

Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady, podle délky 

poskytované služby, a to při jejím ukončení. 

V roce 2007 služeb osobní asistence využilo 84 klientů. Celkem bylo poskytnuto 559 

služeb v celkovém čase 957,5 hodiny. 

 

Dobrovolnický program  

Dobrovolnický program pomáhá spojit cesty lidí se zrakovým postižením s těmi, kteří 

jim bez nároku na nějakou odměnu a z vlastní vůle chtějí věnovat část svého volného 

času a část své osobnosti. Dobrovolníci a jejich neocenitelná práce jsou nedílnou 

součástí pražského TyfloCentra (dále jen TyfloCentra). 

Dobrovolníci jsou nositeli nejen pomoci, ale také lidskosti a tvořivosti, poskytují 

pomoc nejen při plnění poslání organizace, ale nabízejí nové pohledy na řešení 

problémů a zpětnou vazbu zabraňující stereotypnímu výkonu. Mají čas a možnost 

dělat činnosti, které nelze zvládat v běžném provozu, zároveň poskytují uživatelům 

služeb neformální podobu vztahu. Dobrovolníci jsou nejen doplněním týmu 

profesionálů, ale propagují a reprezentují organizaci na veřejnosti. Z výše uvedeného 

je patrné, že dobrovolníci mohou přispět ke zvýšení kvality péče a že mnohonásobně 

rozšiřují nabídku a možnosti služeb. 

Dobrovolník je daleko svobodnější než zaměstnanec, rodinný příslušník či stážista a 

zároveň jsou pro něj kvalitní komunikace a autentické mezilidské vztahy včetně 

naprostého respektu uživatele jednou ze základních hodnot a důvodem, proč se do 

dobrovolné činnosti zapojil. Každý dobrovolník svojí osobností, zájmy a dovednostmi 

obohacuje tým TyfloCentra o něco jedinečného, co je určeno přímo konkrétním 

uživatelům služby. 

Během roku 2007 mohli uživatelé našich služeb díky dobrovolníkům a programu 

„Jeden na jednoho“ zažívat klidné chvíle na společných procházkách nebo ujet na 

tandemovém kole 500 km dlouhý výlet do Rakouska, lézt po horolezecké stěně, 

vyzkoušet si jízdu v kajaku nebo na lyžích, učit se cizí jazyk nebo hře na hudební 

nástroje, scházet se s přáteli v cukrárně, poslechnout si, co právě píšou v novinách 
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nebo si užívat nakupování anebo prostě nebýt sami… Zkrátka, co dvojice, to 

jedinečná forma spolupráce vycházející ze zájmů a osobností obou partnerů v této 

dvojici… 

Dobrovolníci v roce 2007 pomáhali nejen konkrétním osobám, bez jejich spolupráce 

bychom nemohli realizovat jednorázové akce, jako bylo např. Souhraní, Co dokážu 

ve tmě nebo Sbírka pro bílou pastelku v takovém rozsahu, v jakém proběhly s jejich 

pomocí. Pomohli nám tak i s prezentací problematiky nevidomých a slabozrakých 

mezi veřejností. 

Přímo pro skupinu dobrovolníků TyfloCentrum v roce 2007 zorganizovalo zážitkový 

víkend, návštěvu kina s následným přátelským posezením a školení první pomoci, o 

které nás dobrovolníci sami požádali. 

Na rok 2008 připravujeme pro dobrovolníky pravidelnou supervizi, která bude 

probíhat jednou za šest týdnů a povede ji nevidomý psycholog s mnohaletou 

zkušeností PhDr. Zbyněk Galvas. Zároveň připravujeme nabídku školení a dalšího 

vzdělávání dobrovolníků. 

Dobrovolnický program realizujeme ve spolupráci se Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR, která se na jaře 2005 stala registrovanou vysílající 

organizací podle zákona o dobrovolnické službě, TyfloCentrum Praha je organizací 

přijímající. 

Ke konci roku 2007 evidujeme v dobrovolnickém programu celkem  

76 dobrovolníků, jejichž služeb využívá 87 nevidomých a slabozrakých občanů 

z Prahy a středních Čech. Jejich činnost koordinovala Veronika Tomková, kterou v 

polovině roku na postu koordinátorky dobrovolníků vystřídala Lenka Votřelová. 

V době vzniku této zprávy, tedy na jaře roku 2008 došlo k další personální výměně a 

post koordinátora dobrovolníků nyní zastává Michal Votava. 

 

Všem dobrovolník ům, i jednorázovým, tedy pat ří náš obrovský dík a poklona za 

to množství práce a lidství, které jsou ochotni pos kytovat jenom pro sv ůj dobrý 

pocit. Neoceniteln ě tak obohacují služby TyfloCentra Praha o.p.s. 
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Volno časové a vzd ělávací aktivity  

Zrakové postižení obvykle znesnadňuje možnost společenského vyžití. Z tohoto 

důvodu pořádáme v TyfloCentrum Praha řadu volnočasových aktivit. Kromě 

odpočinku a rozšíření obzorů mají tyto aktivity i významný socioterapeutický význam. 

Nabídku volnočasových aktivit můžeme rozdělit na jednorázové a pravidelné akce. 

Mezi pravidelné akce patří např. jóga, rehabilitační cvičení, břišní tance, kosmetika. 

Pokud jde o jednorázové akce, pořádáme divadelní představení, koncerty, 

cestopisné besedy, předvádění speciálních výrobků, které usnadní práci v kuchyni, 

setkání s umělci a zajímavými osobnostmi atd. S největším ohlasem se v roce 2007 

setkala beseda s MUDr. Janem Cimickým a senátorem MUDr. Richardem 

Sequensem, PhD. 

Co se týká vzdělávacích aktivit, realizujeme kurzy německého a anglického jazyka. 

Kurz německého jazyka probíhá 1krát týdně, účastní se ho cca 9 osob, kurz 

anglického jazyka probíhá 2krát za týden a účastní se ho cca 7 osob. Výuka včetně 

učebních materiálů je přizpůsobena zrakovému handicapu účastníků. 

Uživatelé našich služeb mají možnost si každý pracovní den vybrat z několika 

nabízených aktivit. Všechny vzdělávací, zájmové a sportovní programy jsou zároveň 

motivací ke společenskému setkávání, procvičování samostatné orientace a 

sebeobsluhy a používání širokého spektra dovedností. Tyto aktivity tak přirozeně 

napomáhají kompenzaci důsledků zrakového postižení. 

Většinu volno časových program ů vedou externí spolupracovníci, kte ří nám 

pravideln ě věnují sv ůj čas, a to často i bez nároku na odm ěnu. Srde čně jim za 

to děkujeme, stejn ě jako host ům jednorázových besed a setkání. 

 

Na následujících řádcích přinášíme přesnější informace o počtu uskutečněných lekcí 

pravidelných aktivit (1. sloupec) a počtu návštěvníků (2. sloupec). 

 

Jazykové kurzy 

• Angličtina začátečníci 75 294 

• Angličtina středně pokročilí 75 284 

• Němčina začátečníci 38 171 
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Sportovní a pohybově rehabilitační programy 

• Jóga 34  571 

• Rehabilitační cvičení  27 183 

• Rehabilitace 27 189 

• Orientální tanec 16 86 

• Showdown 14 68 

• Posilovna individuálně   647 

 

Zájmové programy 

• Kosmetika 16 90 

• Literární klub  10 46 

• Filmový klub 3 23 

• Divadelní hrátky 10  45 

 

Pravidelných volnočasových a vzdělávacích aktivit, kterých bylo v roce 2007 348, se 

zúčastnilo celkem 2697 uživatelů. Jednorázových aktivit jsme v roce 2007 uspořádali 

73, celkem se jich zúčastnilo 921 uživatelů. 

Do budoucna bychom chtěli zachovat rozsah stávajících aktivit a nadále využívat 

dobrovolné pomoci našich hostů. 

 

Vydávání Pražského informátoru  

Pražský informátor je informační bulletin, který v roce 2007 vyšel 8x. Pražský 

informátor obsahuje aktuální informace o službách TyfloCentra Praha včetně 

středočeských pracovišť (Kolín, Mladé Boleslav, Rakovník, Příbram), program 

volnočasových a vzdělávacích pořadů, přehled důležitých kontaktů, oznámení 

spolupracujících organizací apod. 

Největší část odběratelů tvoří zrakově postižená veřejnost, ale i mnoho institucí, které 

nabízejí služby pro stejnou cílovou skupinu. Pražský informátor posíláme zájemcům 

zdarma ve čtyřech variantách: zvětšený černotisk, bodové písmo, elektronická 

podoba a zvuková podoba. 
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Počet pravidelných odběratelů v roce 2007 

• zvětšený černotisk 182 

• bodové písmo 38 

• elektronická podoba 208 

• zvuková podoba 18 

• celkem  446 

 

Osvětová činnost  

V rámci osvětové činnosti pořádá TyfloCentrum Praha řadu jednorázových akcí pro 

laickou i odbornou veřejnost a účastní řady osvětových akcí jako host (např. Veletrhu 

neziskových organizací, Senior handicapu v Lysé nad Labem apod.). 

Zároveň pořádá kurzy o komunikaci s lidmi se zrakovým postižením pro 

zaměstnavatele a kolegy našich uživatelů, exkurze pro studenty škol se sociálním, 

speciálně pedagogickým či zdravotnickým zaměřením apod. 

Co dokážu ve tm ě 

Asi nejvýznamnější akcí TyfloCentra Praha byla v loňském roce osvětová akce „Co 

dokážu ve tmě“, která proběhla 4. října 2007 na pražském Náměstí Míru za podpory 

městských částí Prahy 1 a 2, za finanční podpory NROS a několika sponzorů (TKF, 

T-Servis, Detektivní kancelář Davida Karase, Coca-cola a Crocodaille). Návštěvníci 

si mohli u několika stanovišť vyzkoušet „jaké je to nevidět“, konkrétně chůzi s bílou 

holí i vodícím psem, kompenzační pomůcky pro nevidomé, speciální PC softwary, 

jízdu na tandemovém kole, zvukovou střelbu, hmatové stolní hry a podobně. Činnost 

TyfloCentra Praha byla přiblížena výstavou fotografií z jednotlivých středisek TC a 

akcí, které se v nedávné době uskutečnily. Celý den byl doprovázen kulturním 

programem, ve kterém vystoupili především zrakově postižení hudebníci, ale 

nechyběly ani spřátelené pěvecké sbory (Besharmonie a Kakofón) a Lachtaní 

divadlo. Hlavním hostem akce byla Živá knihovna (v níž knihami jsou živí zástupci 

různých minorit a čtenář si je může vypůjčit a hovořit s nimi). 

Tuto akci jsme pořádali v rámci projektu „Cesty ke stabilitě“, který byl ukončen 

v listopadu 2007. 
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S mladými návrhá ři pro Práci bez bariér 

Tento projekt jsme vymýšleli v druhé části roku 2007. Ke konci roku jsme se dohodli 

na spolupráci s mladými módními návrhářkami, které jsou známé pod značkou 

VOHOZ. Naším záměrem bylo nechat připravit originální design na trička 

upozorňující na problematiku zaměstnávání osob se zrakovým postižením a třička 

prodávat při různých příležitostech. Veškerý zisk z prodeje triček bude použit na 

rozvoj služby podporovaného zaměstnávání. 

Předpokládaným přínosem projektu jsou i širší možnosti medializace jak celého 

TyfloCentra tak především služby umožňující zaměstnat znevýhodněnou skupinu 

našich spoluobčanů. Doufáme, že prostřednictvím tohoto projektu se nám podaří 

oslovit i firmy, které jsou ochotné věnovat sponzorský dar či využít speciální nabídky 

pro firmy v rámci „tričkové“ kampaně. 

Výhodou celého projektu je, že nepodporuje lidi se zrakovým postižením hmotnými 

dary, které jsou pro tyto občany často demotivující, ale naopak podněcuje jejich 

začlenění do běžného života, který máme my ostatní a pomáhá jim cítit se ve 

společnosti plnohodnotně a sebevědomě. 

Projekt chceme rozšířit o spolupráci s dalšími návrháři a kontinuálně v něm 

pokračovat nejen v roce 2008. 

 

Integrovaný záchranný systém 

TyfloCentrum v roce 2007 spolupracovalo s Národní radou osob se zdravotním 

postižením ČR na projektu registrace osob se zdravotním postižením do 

Integrovaného Záchranného Systému. Projekt probíhá na území hl.m. Prahy. 

Jedná se o možnost bezplatně se zaregistrovat do Integrovaného záchranného 

systému. Záchranné složky v případě mimořádných událostí budou díky tomuto 

registru mít představu kolik osob a s jakým druhem zdravotního postižení se 

v krizové lokalitě nachází. 

Poskytli jsme prostory pro registraci a spolupracujeme s registrátorkou na propagaci 

tohoto projektu v našich periodikách. Tato spolupráce pokračuje i v roce 2008. 
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Další aktivity  

Souhraní 

Ve dnech 14. – 17. června 2007 TyfloCentrum Praha a Vodáci z Chocně uspořádali 

1. ročník 4denní outdoorové sportovní akce SOUHRANÍ. Akce proběhla v 

Pardubickém kraji. 

Na programu byly zajímavé sportovní aktivity - lezení na umělé stěně, cyklistika na 

tandemových kolech, splutí řeky na kánoích apod. Při všech aktivitách měl každý k 

dispozici průvodce a zároveň traséra (od zahájení do ukončení akce). Smyslem celé 

akce bylo zpřístupnit lidem s těžkým zrakovým handicapem netradiční sportovní 

zážitek a zároveň zprostředkovat prolnutí světa vidících a nevidomých. 

Na závěr akce proběhl "Den naruby", kdy si veřejnost mohla vyzkoušet sportovní i 

jiné aktivity bez zrakové kontroly. Program byl moderovaný a zahrnoval také soutěž 

pro děti a výstavu výtvarných prací zrakově postižených, výstavu hračky GEOMAG a 

ukázku výcviku vodících, asistenčních a canisterapeutických psů (Pomocné tlapky o. 

p. s). Cílem akce bylo přiblížit široké veřejnosti svět lidí, kteří se ve svém životě 

vyrovnávají s absencí zraku. 

 

Divadelní kurz 

Kurz, v němž si zájemci z řad klientů měli možnost prakticky vyzkoušet rozličné 

postupy v oblasti divadelní improvizace, dramatické výchovy, případně „alternativní“ 

dramatické tvorby. 

Některé z konceptů, metod a cvičení jsou u nás již velmi rozšířené, další jsou známé 

o něco méně, jiné jsou zase výsledkem modifikace, vzniklé za účelem konkrétního 

využití pro danou skupinu lidí za daných podmínek a v daném prostředí. 

Hlavním zdrojem pro práci s klienty Tyflocentra byly především divadelně – 

improvizační metody. Jedná se o soubor tvůrčích technik zaměřených na celkový na 

celkový rozvoj tělesné i dušení fantazie ve vztahu k hmotě jako takové. Hmotou je 

zde míněn člověk sám, člověk ve vztahu k druhému člověku i ve vztahu předmětu, 

jenž je též hmotou. To vše se odehrává pomocí různých druhů cvičení a her v daném 

prostoru a určitou formou komunikace (tedy nejenom slovní). Jde vesměs o 

improvizace na základě nějakého konkrétního zadání, podnětu. Tím může být slovo, 
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konkrétní situace, stejně jako hudba, výtvarné umění, pohyb, barva, zvuk nebo ticho. 

Improvizace zpravidla probíhají v podobě monologu nebo dialogu. Účastníci mají 

možnost poznat základní divadelní techniky. 

V divadelním kurzu si nehrajeme na profesionální skupinu herců, která studuje hru 

nebo nacvičuje představení. O profesionalitu vůbec nejde. Chceme se vyjádřit 

osobně a osobitě. Cílem kurzu je porušovat gravitační zákony pomocí fantazie 

Kurz měl doposud podobu jednotýdenní drama-terapie, kde divadelní projev a tvar 

úzce souvisí s charakterem jednotlivých klientů, potažmo celé skupiny. Je těžké 

takovou skupinu vytvořit a ještě těžší ji stabilizovat (proto též dosavadní drama-

terapeutický ráz, kde nejsme přímo závislí na pravidelné docházce všech klientů, 

kteří tvoří skupinu). Veškerý „výstupní“ materiál vychází z originality jednotlivce a 

celku. Tento materiál je lektorem kurzu dokumentován pro pozdější tvůrčí využití 

v další fázi divadelní tvorby zrakově postižených. 
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TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracovišt ě Kolín 

Kontakt 

Smetanova ulice 764, Kolín 280 12 

3. patro v budově nové polikliniky, dveře č. 307 

Telefon: 321 752 529 

Mobil: 774 064 330 

e-mail: kolin@tyflocentrum.cz 

 

Návštěvní a konzultační dny 

Ve čtvrtek od 13 do 18 hodin pro neobjednané zájemce, ostatní dny na základě 

domluvy. 

 

Pracoviště TyfloCentra v Kolíně poskytovalo v roce 2007 sociální služby osobám se 

zrakovým postižením z Kolínska, Kutnohorsko a Poděbradska. Poskytováním 

sociálních služeb osobám se zrakovým postižením naplňovalo kolínské TyfloCentrum 

svůj cíl podporovat osoby s těžkým zrakovým postižením v samostatném životě, 

zvyšovat jejich integraci a zachovat dosažitelnost a dostupnost profesionálních 

služeb pro zrakově handicapované v těchto regionech. 

Působnost pracoviště v Kolíně získala stabilitu a uživatelé opakovaně využívali jeho 

sociálních služeb. Regionální rozměr poskytování služeb: „blíže k uživateli pro 

zvýšení dostupnosti služeb“, se v roce 2007 projevil jako strategicky správný a 

úspěšný. V průběhu roku 2007 kolínské TyfloCentrum poskytlo bezmála 400krát 

sociální službu 250 osobám se zrakovým postižením. 

 

Poskytované sociální služby  

Pracovníci TyfloCentra realizovali sociální služby ambulantně, v terénu nebo 

prostřednictvím telefonických konzultací. Způsob a druh služby byl poskytován na 

základě požadavků a potřeb uživatelů služeb. 
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Sociáln ě aktiviza ční služby 

TyfloCentrum v roce 2007 uskutečnilo 16 volnočasových aktivit - besedy, sportovní 

akce, tvořivé vyrábění, vzdělávací programy, společná posezení atd., kterých se 

zúčastnilo 190 uživatelů služeb. Sociálně aktivizační činnosti byly koncipovány 

s různorodým zaměřením tak, aby zasáhly co nejširší počet osob. 

Příkladem z praxe v této oblasti služeb může být příspěvek jedné z účastnic 

volnočasové aktivity, který zveřejnila v regionálním Zpravodaji: 

“Týden před Velikonocemi pro nás pracovníci TyfloCentra v Kolíně uspořádali 

besídku. Učili nás, jak zdobit vyfouklá vejce. Na ozdobu kraslic přinesli len, obilí a 

různý přírodní materiál. Nám, zrakově postiženým, pracovníci TyfloCentra hmatem 

předvedli správný postup zdobení kraslic. Na zdobení se dá použít například barevná 

čočka, záleží na fantazii každého z nás. Atmosféra byla velmi příjemná. Každá 

kraslice byla originál. Díky jejich pomoci se všem dílo podařilo. Člověk se učí novým 

věcem celý život“. 
 

Průvodcování a p ředčítání 

Sociální službu průvodcování a předčítání poskytovali pracovníci TyfloCentra v roce 

2007 pěti stálým uživatelům služeb. Nejčastěji průvodcovali osoby se zrakovým 

handicapem k lékaři či při vyřizování osobních záležitostí, předčítali dokumenty a 

pomáhali při vyplňování složenek a tiskopisů. 

 

Sociální rehabilitace 

V rámci sociální rehabilitace byla realizována podpora pracovního pracovního 

uplatnění osob se zrakovým handicapem (2 uživatelé) a uživatelům služeb 

TyfloCentra byla rovněž k dispozici proškolená dobrovolnice, která nabízí svůj čas, 

schopnosti a dovednosti bez nároku na odměnu. 

Uživatelé služeb byli vedeni a podporováni v činnostech vedoucích k sociálnímu 

začlenění. Docházelo k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoci při obstarávání osobních 

záležitostí. 
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Odborné poradenství 

Po celý rok 2007 TyfloCentrum poskytovalo lidem se zrakovým postižením odborné 

sociálněprávní poradenství, o které je v Kolíně velký zájem. Uskutečnilo se 181 

individuálních konzultací s uživateli služeb, z nichž mnohé byly prvotním implulsem 

pro počátek dlouhodobé, komplexní péče o tyto uživatele služeb. Příkladem z praxe 

může být příběh muže, který se stal následkem tragické nehody úplně nevidomým. 

TyfloCentrum a muž se zrakovým handicapem i jeho rodina začali vzájemnou 

spolupráci. Probíhala individuální jednání – poradenství a sociální rehabilitace, na 

kterých jsme společně hledali nejlepší možnosti překonání vzniklého handicapu. 

Uživatel služeb se aktivně zapojil do řešení své obtížné životní situace a v současné 

době se účastní sociálně rehabilitačního pobytu pro osoby se zrakovým postižením. 

 

Další aktivity TyfloCentra v Kolín ě 

Kolínské pracoviště TyfloCentra průběžně spolupracovalo se Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých v Kolíně (SONS), Centrem pro zdravotně 

postižené se sídlem v Kolíně, nemocnicí Kolín, očními lékaři v Kolíně a okolí, 

městským úřadem Kolín a dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby v tomto 

městě. 

 

Spolupráce s o.o. SONS Kolín 

Pracovníci kolínského TyfloCentra se zúčastnili výročních členských shromáždění 

SONS a aktivně se zapojili do dění na této odbočce. Pravidelně, v součinnosti 

s radou o. o. Kolín, organizovali volnočasové a vzdělávací aktivity, kterých se účastnil 

velký počet členů SONS i osoby, které nejsou v SONS organizovány. Společně byl 

vydán bulletin „Zpravodaj“ (6 vydání), ve kterém byly propagovány poskytované 

sociální služby a podávány aktuální informace o dění v TyfloCentru či jiné aktuality ze 

života lidí se zrakovým postižením. 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

TyfloCentrum se aktivně zapojilo do komunitního plánování sociálních služeb 

v Kolíně. V pracovní skupině osob se zdravotním postižením pracovníci TyfloCentra 

prosazovali zájmy cílové skupiny osob se zrakovým postižením a podíleli se na 
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tvorbě komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Kolíně. Významným úspěchem 

kolínského TyfloCentra je dosažení začlenění priorit a opatření pro cílovou skupinu 

zrakově postižených do komunitního plánu města Kolín. Jedná se o dodržování 

bezbariérové vyhlášky 369/2001 Sb., zavedení zvukového systému v MHD, umístění 

signalizačních majáků na strategicky důležité budovy, odstranění bariér v oblasti 

vyvolávacích zařízení významných institucí. 

 

Propagace a osvěta 

V roce 2007 proběhla rozsáhlá propagační a prezentační činnost, při které jsme 

informovali širokou i odbornou veřejnost o sociálních službách kolínského pracoviště 

TyfloCentra Prah, jeho cílech a poslání. Propagace probíhala prostřednictvím 

tištěných periodik (regionální deníky i týdeníky, Zpravodaj o. o. SONS Kolín, Pražský 

informátor), rozesláním informačních dopisů a mailových zpráv odborným lékařům, 

ústavům sociální péče, domovům důchodců, obecním a městským úřadům a 

v neposlední řadě také prezentací v rámci komunitního plánování sociálních služeb 

v Kolíně a rozvíjením spolupráce s organizacemi, které působí v sociální oblasti 

v daném regionu. 

 

Co se nám poda řilo 

TyfloCentrum v roce 2007 úspěšně realizovalo v Kolíně a přilehlých regionech 

profesionální sociální služby nevidomým a slabozrakým a podařilo se tak 

minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální i ekonomické důsledky zrakového 

postižení uživatelů služeb. Významným činitelem byla rovněž podpora cílové skupiny 

v samostatném životě, zapojení do společnosti a poskytování příležitostí, které vedou 

k osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace osob se zrakovým postižením. 

Jednoznačně kladným ukazatelem činnosti TyfloCentra je stále rostoucí počet osob 

využívajících jeho sociální služby, z nichž se mnozí v roce 2007 stali stálými uživateli 

jeho služeb. 

Kolínské pracoviště TyfloCentra se stalo stabilní součástí sítě sociálních služeb ve 

městě Kolín a jeho okolí, což je pozitivním přínosem k záměru dlouhodobé 

dosažitelnosti a dostupnosti poskytování sociálních služeb TyfloCentra v tomto 

regionu. 
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TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracovišt ě Mladá Boleslav 

Kontakt 

Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav 

2. patro, číslo dveří 41 

Telefon: 326 780 429 

Mobil: 774 065 330 

e-mail: mladaboleslav@tyflocentrum.cz 

 

Návštěvní a konzultační dny 

Ve čtvrtek od 13 do 18 hodin pro neobjednané zájemce, ostatní dny na základě 

domluvy. 

 

Na pracovišti v Mladé Boleslavi byly v roce 2007 poskytovány sociální služby lidem 

s těžkým zrakovým postižením z Mladé Boleslavi a okolí – zejména z Benátecka a 

Bakovska a Mnichovohradišťska. 

Činnost pracoviště byla v říjnu 2007 přerušena z důvodu výměny oken, která 

probíhala v režii Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a dále 

z důvodu dalších souvisejících prací, které bylo potřeba provést (malování, renovace 

topení). V tomto období bylo na pracovišti nainstalováno elektronické zabezpečení 

z důvodu opakovaných pokusů o násilné otevření dveří v době nepřítomnosti 

pracovníků TC na pracovišti. 

 

Poskytované služby  

Sociální služby, které pracovníci v Mladé Boleslavi poskytli, byly realizovány: 

ambulantně, v rámci telefonických konzultací nebo přímo v terénu. Způsob 

poskytování sociálních služeb vycházel v maximální možné míře z potřeb a 

požadavků uživatelů služeb. 
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Průvodcování a p ředčítání 

Vzhledem k tomu, že v Mladé Boleslavi poskytuje tyto služby bezplatně místní 

oblastní odbočka SONS ČR, nebyly našimi uživateli tyto služby využívány. V malé 

míře byly tyto služby poskytovány v rámci podpory pracovního uplatnění. 

 

Sociáln ě aktiviza ční služby 

Na pracovišti v Mladé Boleslavi bylo v roce 2007 uskutečněno 16 jednorázových 

volnočasových aktivit – besed na odborná témata, sportovní akce, tvořivá setkání, 

posezení u hudby, výlety apod. Těchto aktivit se zúčastnilo 336 uživatelů, z nichž 

minimálně 41 osob navštívilo naše aktivity více než jednou. 

Kromě jednorázových aktivit probíhaly na pracovišti také dva dlouhodobé vzdělávací 

a tréninkové programy. 

Prvním dlouhodobým vzdělávacím programem byla výuka anglického jazyka. V roce 

2007 proběhlo celkem 29 výukových hodin. Celkem bylo do tohoto programu 

přihlášeno 13 osob, ale výuky se účastnilo průměrně 5 lidí. 

Druhým dlouhodobým programem byl „Trénink paměti“. Ten probíhal ve dvou bězích. 

První proběhl v první polovině roku a druhý na konci roku s přesahem do roku 2008. 

Každý běh obsahoval deset lekcí. V obou bylo přihlášeno 10 uživatelů. První běh měl 

průměrnou účast 5 lidí, druhý pak 7 osob. 

 

Sociální rehabilitace 

Do těchto služeb byla zahrnuta podpora pracovního uplatnění a dobrovolnický 

program. 

V rámci podpory pracovního uplatnění byly poskytovány sociální služby 2 osobám. 

Celkem proběhlo 10 konzultací. 

Možnosti dobrovolnického programu využívalo opakovaně 8 uživatelů. K 31. prosinci 

2007 bylo v mladoboleslavské pobočce TyfloCentra k dispozici 12 proškolených 

dobrovolníků. Jejich náplní činností byla zejména pomoc při pořádání různých 

volnočasových aktivit, podpora lektorky anglického jazyka nebo individuální schůzky 

s uživateli. 
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Odborné poradenství 

V rámci odborného poradenství bylo v roce 2007 poskytnuto na pracovišti v Mladé 

Boleslavi celkem 147 individuálních konzultací. Minimálně 24 uživatelů využilo tuto 

službu opakovaně. 

 

Další aktivity TyfloCentra v Mladé Boleslavi 

Osvětové akce 

V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 20 informačních besed pro žáky základních 

škol či studenty středních škol. Z těchto aktivit se k dobrovolné činnosti přihlásilo 

několik velmi spolehlivých studentů. 

 

Komunitní plánování 

Pracovníci TyfloCentra se v roce 2007 aktivně účastnili komunitního plánování. 

V roce 2007 byl schválen komunitní plán města Mladá Boleslav a byl vydán adresář 

poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Propagace 

Propagace činnosti TyfloCentra probíhala zejména tištěných periodikách 

(Boleslavský deník, regionální mutace Mladé fronty dnes, Kulturní měsíčník Mladé 

Boleslavi, měsíčník Boleslavan, Pražský informátor,…). Dále pak v reportážích o 

akcích TC na mladoboleslavské internetové televizi či na informačním webu města. 

Kromě toho byly v roce 2007 rozeslány informační dopisy na všechny obecní a 

městské úřady spadající pod oblast Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou a 

Mnichova Hradiště. Informační materiály byly distribuovány také do očních optik 

v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Další velkou propagační kampaní bylo 

uveřejnění informací o činnosti TC v katalogu poskytovatelů sociálních služeb města 

Mladá Boleslav. 

 

Sbírkové akce 

TyfloCentrum Praha o.p.s. pracoviště Mladá Boleslav se v roce 2007 zúčastnilo 

celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka a také umístilo v Mladé Boleslavi tři sbírkové 

pokladničky na podporu služeb pro těžce zrakově postižené. 
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Veřejně prospěšné práce 

TyfloCentrum Praha o. p. s. pracoviště Mladá Boleslav se v roce 2007 zapojilo do 

spolupráce s Probační a mediační službou v Mladé Boleslavi. V rámci této 

spolupráce vykonával od září 2007 s přesunem do roku 2008 trest veřejně 

prospěšných prací jeden odsouzený. Spolupráce probíhala bez výhrad, odsouzený 

se stal významným pomocníkem na pracovišti (při pracích spojených s výměnou 

oken, při pořádání různých aktivit, úklidu). 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

TC spolupracovalo v roce 2007 s místní odbočkou SONS ČR – zejména při 

organizování volnočasových aktivit. 

Dále probíhala úzká spolupráce s Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Centrem 

pro zdravotně postižené Středočeského kraje – pracoviště v Mladé Boleslavi, 

Základní školou Loučeň, Gymnáziem Dr. J. Pekaře, Střední zdravotnickou školou 

v Mladé Boleslavi a dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby v Mladé 

Boleslavi a okolí. 
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TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracovišt ě Příbram 

Kontakt: 

Nám. T.G. Masaryka 1, 261 19 Příbram 1 

tel.: 318 581 427, 774 068 330  

e-mail: pribram@tyflocentrum.cz 

 

Návštěvní a konzultační dny 

Ve čtvrtek od 13 do 18 hodin pro neobjednané zájemce, ostatní dny na základě 

domluvy. 

 

Poskytované sociální služby 

Sociální rehabilitace 

1) Podpora pracovního uplatnění, pracovní konzultace a pracovní asistence 

Vyhledávání nabídek zaměstnavatelů, pomoc s přípravou životopisu a dalších 

dokumentů, kurzy odborných profesních dovedností, kurzy komunikačních a 

prezentačních dovedností, spolupráce se zaměstnavateli, pracovně-právní 

poradenství. 

 

2) Dobrovolnický program 

Dobrovolníci jsou lidé, kteří ve svém volném čase chtějí „být očima“ těm, kteří nevidí. 

Pomáhají jim naplnit přání, která vidícím, připadají samozřejmá, např. zajít si na 

procházku do parku, do divadla, roztřídit staré fotografie, zajít k lékaři, přečíst si 

dopis, knihu či noviny, vybrat nové oblečení, zasportovat si nebo si jen tak s někým 

popovídat… 

Dobrovolník je člověk, který koná dobro ze svobodné vůle, ve svém volném čase a 

bez nároku na finanční ohodnocení. Nabízí svůj čas, energii a schopnosti, odměnou 

jsou mu zajímavá setkání, přátelství a často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci 

ostatním. 

Dobrovolníci prochází školením, aby uměli správně pomáhat lidem s těžkým 

zrakovým postižením. 
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Potřeby klientů i dobrovolníků se snaží k oboustranné spokojenosti harmonizovat 

koordinátoři dobrovolníků. 

 

Průvodcovská a předčitatelská služba 

Doprovod klientů na různá místa, dle jejich potřeb (nejčastěji na úřady, k lékaři, na 

kulturní akce apod.) a předčítání knih, dopisů a různých dokumentů. 

 

Odborné poradenství 

Poskytování rad a informací v sociálně a pracovně právní oblasti. Nejčastěji např. 

ohledně nároku na příspěvek na kompenzační pomůcku. Také poskytujeme kontakty 

na spolupracující organizace. 

 

Sociálně aktivizační služby 

Kurzy (jazykové, komunikačních dovedností, aj.), besedy, literární kluby, kulturní 

akce, sportovní, výtvarné a jiné zájmové aktivity. 

V rámci volnočasových aktivit v roce 2007 proběhly tyto akce: návštěva koncertu 

„Druhá tráva“, přednáška o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené, 2x 

kontakt s koněm, řezbářské sympózium, den zdraví a výstava kompenzačních 

pomůcek pro zrakově postižené , 3x posezení s hudbou, úterní kluby – setkání 

klientů a pracovníků příbramského TyfloCentra , návštěva „Galakoncertu 

Mezinárodní přehlídky dětských pěveckých a tanečních souborů“ a předvánoční 

tvoření adventních věnců. 

 

Osvětová činnost 

Propagace na výstavách, veletrzích, přednáškách, konferencích. Ve školách, na 

úřadech a ve firmách školení a přednášky o specificích zrakového postižení a o 

potřebách zrakově postižených lidí, jak jim usnadnit život, jak je zaměstnat. 

 

Další aktivity v roce 2007 

Propagace a osvěta 

Spolupráce s očními lékaři a optikami 

Informování o existenci služeb příbramského TyfloCentra a předávání informací a 

kontaktů potenciálním klientům. 
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Soutěž v tanci poslepu na maturitním plese Waldorfské školy 

Ve spolupráci se studenty a učitelem Waldorfské školy uspořádalo příbramské 

TyfloCentrum v únoru 2007 soutěž pro účastníky maturitního plesu. 

Po úvodní scénce organizátoři vyzvali taneční páry, aby si vyzkoušeli své taneční 

umění poslepu s klapkami na očích. Po několika tancích porota vybrala dva páry do 

finále a ty se pak utkaly v náročném tangu. První tři taneční páry byly odměněny, 

první taneční pár obdržel navíc poukázku na Školení dobrovolníků pro nevidomé a 

slabozraké lidi. Všichni byli nakonec odměněni potleskem všech přítomných. 

Tato akce měla úspěch, byla příjemným osvěžením plesu a zároveň umožnila 

veřejnosti vyzkoušet si, jaké je to nevidět. 

 

Zlatý nuget Bečánova 

Příbramské TyfloCentrum propagovalo svou práci na 27. ročníku tradičního závodu 

Zlatý nuget Bečánova v únoru 2007. Ten spočívá v uběhnutí 8 km trasy v Brdských 

lesích v maskách, ze sáněmi, pilou a sekerou a splnění rozličných úkolů. 

Tříčlenný tým v převleku za nevidomé účastníky - v černých brýlích, s bílou holí a 

sáněmi ala vodicí pes - nakonec skončil na krásném 24. místě z 80 zúčastněných 

týmů. 

 

Spolupráce s Svazem postižených civilizačními chorobami Příbram (SPCCH) 

V bezplatně příležitostně zapůjčených prostorách a klubovně probíhají besedy, 

výtvarné tvoření, posezení s hudbou, tanec a další akce, některé společně 

s uživateli služeb SPCCH a dalších sociálních organizací. 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 

V roce 2007 byl vypracován první kompletní výstup z procesu - Komunitní plán 

sociálních služeb Příbram. Plán pomůže zajistit dostupnost a kvalitu sociální pomoci 

pro lidi v nepříznivé životní situaci. Na jeho základě bude nastaveno zefektivnění 

celého systému sociálních služeb tak, aby systém v maximální možné míře vedl ke 

snížení sociální izolace lidí s handicapem. Příbramské TyfloCentrum se na 

Komunitním plánování sociálních služeb aktivně podílelo a je také zahrnuto 

v Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Příbrami. 

 



 34

Řezbářské sympozium (květen 2007) 

Waldorfská škola v Příbrami ve spolupráci s TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracoviště 

Příbram zorganizovala setkání řezbářů, kteří celý týden pracovali na dřevěných 

reliéfech a plastikách. Díla, která vznikla, se stanou součástí Výstavy Setkání světů 

v Galerii Fr. Drtikola v Příbrami v r. 2008. Tohoto sympózia se účastnili také uživatelé 

služeb příbramského TyfloCentra, modelovali z hlíny společně s řezbáři pod vedením 

arteterapeutky a také předli a tkali s Waldorfskými švadlenkami. 

Během sympózia měli řezbáři možnost zúčastnit se přednášky o lidech s těžkým 

zrakovým postižením, dozvědět se, jak jim správně pomáhat a vyzkoušet si 

kompenzační pomůcky. Také přijeli pracovníci z výcvikového střediska psů Helppes 

o.s. a předvedli účastníkům sympózia, žákům a učitelům Waldorfské školy co 

všechno dokáží čtyřnozí pomocníci. 

Na této akci vládla radostná atmosféra při společném tvoření a podle slov účastníků 

bylo toto netradiční setkání velmi obohacujícím zážitkem. 

 

Sbírka Bílá pastelka (říjen 2007) 

Tato veřejná sbírka na podporu speciálních programů pro nevidomé a slabozraké 

proběhla za pomoci studentů Střední a vyšší zdravotnické školy v Příbrami, kteří se 

vydali s kasičkami do příbramských ulic a prodávali symbol světa nevidomých - bílé 

pastelky. 

 

Příbramské TyfloCentrum d ěkuje za pomoc a podporu všem spolupracujícím 

organizacím, sponzor ům, dobrovolník ům a ostatním p říznivc ům. 
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TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracovišt ě Rakovník 

Kontakt: 

Poštovní 239, Rakovník 269 01, 1. patro vpravo od schodiště 

Telefon: 313 502 790 

Mobil: 774 062 330 

e-mail: rakovnik@tyflocentrum.cz 

 

Návštěvní a konzultační dny: 

Ve čtvrtek od 13 do 18 hodin pro neobjednané zájemce, ostatní dny na základě 

domluvy. 

 

Kancelář rakovnického pracoviště TyfloCentra je umístěna v samém centru města, 

výborná je dostupnost z autobusového i vlakového nádraží. 

V pronajaté kanceláři poskytujeme individuální služby. Pro skupinové aktivity 

využíváme možnosti pronájmu zasedací místnosti v budově Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. V této budově sídlí i oddělení městské knihovny pro 

dospělé. 

Na pracovišti TyfloCentra v Rakovníku došlo v roce 2007 k personálním změnám. Do 

června poskytovala služby v pozici sociální pracovnice/vedoucí pracoviště Mgr. Pavla 

Šrédlová (Malafová). Od září ji vystřídala Bc. Markéta Kovářová. Pozice pracovníka v 

sociálních službách zůstala beze změn obsazena Petrem Kynclem. 

Každý měsíc, vyjma období letních prázdnin, pořádáme pro uživatele našich služeb 

nejrůznější volnočasové aktivity, besedy, přednášky apod. 

Z pohledu uživatelů našich služeb byla nejúspěšnější volnočasová aktivita s názvem 

"Kreslení pravou mozkovou hemisférou", která se konala v únoru roku 2007, 

"Velikonoční zdobení" – duben 2007, "Beseda s knihovnou a tiskárnou pro nevidomé 

K. E. Macana v Praze" – květen 2007. A v neposlední řadě beseda s názvem "Jak se 

nestát obětí trestného činu" – říjen 2007 a vyrábění jmenující se "Vánoční dekorace" 

– prosinec 2007. 
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Na tomto míst ě bychom cht ěli srde čně poděkovat p řednášejícím a všem 

ostatním, kte ří nám s realizací akcí pomohli bez nároku na odm ěnu. 

Velký dík pat ří také Úřadu pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, který 

nám bezplatn ě pronajímá svou zasedací místnost pro realizaci naš ich 

skupinových akcí. 

Pozvánky na již zmíněné aktivity a zajímavé informace o našem pracovišti jsou 

pravidelně uveřejňovány v místních periodikách – Radnice, Raport a v prosinci 

poprvé i v Čisteckém zpravodaji. Pozvánky a informace lze pravidelně najít také v 

Pražském informátoru. 

V roce 2008 plánujeme navazovat spolupráci s ostatními vydavateli periodik na 

Rakovnicku. 

Informace o našich připravovaných akcích lze nalézt i na webových stránkách 

http://praha.tyflocentrum.cz a infocentrum.knihovna-rakovnik.cz, které se snaží 

mapovat všechny akce, které se na Rakovnicku konají. 

V oblasti odborného poradenství nastal, hlavně ve druhé polovině roku 2007, nárůst 

konzultací. Uživatelé našich služeb měli největší zájem o informace z oblasti 

invalidních důchodů, nejrůznějších příspěvků a nároků na ně. Dále jsme samozřejmě 

byli nápomocni při vyplňování žádostí o příspěvky na kompenzační pomůcky, a 

jiných formulářů poskytnutých zejména sociálním odborem města Rakovníka.  

Poskytování kontaktů na spolupracující organizace, prodejnu tyflopomůcek a jiných 

institucí je také samozřejmostí. 

Odborné poradenství jsme neposkytovali pouze lidem se zrakovým postižením, ale i 

jejich známým, příbuzným, nejrůznějším organizacím a široké veřejnosti. 

V roce 2007 u nás absolvovaly povinnou praxi dvě vysokoškolské studentky. 

Praxe na našem pracovišti plánujeme nadále podporovat. Jsou totiž přínosné jak pro 

studenty tak zároveň i pro pracovníky organizace. 

Spolupráci jsme navázali s Domovem Ráček o.p.s., Domovem Na Zátiší Rakovník, 

poskytovatelem sociálních služeb (zejména beseda s uživateli služeb o naší 

organizaci a zrakovém postižení) a Gymnáziem Zikmunda Wintera v Rakovníku. Na 

gymnáziu jsme spolupráci zahájili v prosinci roku 2007 besedou na téma zrakových 
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postižení, kompenzačních pomůcek, prostorové orientace a další témat, která se 

problematiky zrakového postižení úzce dotýkají. 

Povědomí o činnosti naší organizace na Rakovnicku jsme se snažili rozšiřovat dopisy 

starostům jednotlivých obcí a ředitelům nejrůznějších zařízení, která poskytují 

sociální služby. V budoucnu uvažujeme o osobním setkání a naplánování určité 

spolupráce. 

 

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím a institucí m za podporu a pomoc 

v naší práci v roce 2007 a doufáme v její pokra čování i v roce následujícím! 
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Kvantita poskytovaných služeb na st ředočeských pracovištích v roce 2007 
(Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník) 
 
 
Služba Počet aktivit Počet návštěvníků 
Průvodcovská a předčitatelská 9 6 
Sociálně aktivizační 52 747 
Odborné poradenství 433 132 
Podporované zaměstnávání 30 17 
Dobrovolnictví 15 - dobrovolníků 11 – uživatel sl. 
 
 
Sumář: Celkem jsme v roce 2007 na středočeských pracovištích poskytli 539 služeb 
celkovému počtu 913 uživatel. 

 



 39

Finanční zpráva 

Výnosy 2007  

4
3

2

1

10

11
98

5
67

 

 

1 - MPSV ........................... 2 349 000 

2 - MČ Praha 1 ....................... 76 000 

3 - Středočeský kraj .............. 250 000 

4 - Město Kolín ....................... 50 000 

5 - Město Mladá Boleslav ....... 31 000 

6 - ÚP Praha ......................... 158 000 

7 - EU fondy ....................... 4 183 000 

8 - NROS .............................. 370 000 

9 - dary ................................... 41 000 

10 - ostatní výnosy ................. 51 000 

11 - vlastní činnost .................. 76 000 
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Náklady 2007  

4

3

2

1

 

1 – spotřeba materiálu  ......... 176 000 

2 – služby .......................... 3 595 000 

3 – ostatní náklady ................. 59 000 

4 – osobní náklady ............ 3 921 000 
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Výkaz zisk ů a ztrát ke dni 31. 12. 2007  

(v celých tisících Kč) 

 

Činnost hlavní: -1-  

Činnost hospodářská: -2- 

Činnost celkem: -3- 

 

NÁKLADY  -1- -2- -3- 

A. I. Spotřebované nákupy celkem 176 0 176 

1. Spotřeba materiálu 176 0 176 

A. II. Služby celkem 3595 0 3595 

5. Opravy a udržování 6 0 6 

6. Cestovné 73 0 73 

7. Náklady na reprezentaci 76 0 76 

8. Ostatní služby 3440 0 3440 

A. III. Osobní náklady celkem 3921 0 3921 

9. Mzdové náklady 2933 0 2933 

10. Zákonné sociální pojištění 983 0 983 

12. Zákonné sociální náklady 5 0 5 

13. Ostatní sociální náklady 0 0 0 

A. IV. Daně a poplatky celkem 2 0 2 

16. ostatní daně a poplatky 2 0 2 

A. V. Ostatní náklady celkem 59 0 59 

22. dary 10  10 

24. Jiné ostatní náklady 49 0 49 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvroba 

 rezerv a opravných položek celkem 7 0 7 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 

 a hmotného majetku 7 0 7 

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 1 

32. Poskytnuté členské příspěvky 1 0 1 

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0 

NÁKLADY CELKEM 7761 0 7761 
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VÝNOSY  -1- -2- -3- 

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 76 56 132 

2. Tržby z prodeje služeb 76 56 132 

B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem0 0 0 

B. III. Aktivace celkem 0 0 0 

B. IV. Ostatní výnosy celkem 51 0 51 

15. Úroky 3 0 3 

17. Zúčtování fondů 30 0 30 

18. jiné ostatní výnosy 18 0 18 

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 

 a opravných položek celkem 0 0 0 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 41 0 41 

27. Přijaté příspěvky (dary) 41 0 41 

B. VII. Provozní dotace celkem 7467 0 7467 

29. Provozní dotace 7467 0 7467 

VÝNOSY CELKEM 7635 56 7691 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -126 56 -70 

34. Daň z příjmů 0 0 0 

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění -126 56 -70 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2007  

(v celých tisících Kč) 

 

Stav k prvnímu dni účetního období: -1- 

Stav k poslednímu dni účetního období: -2- 

 

AKTIVA  -1- -2- 

A. Dlouhodobý majetek celkem 34 27 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 191 427 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 191 427 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1407 1452 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 42 42 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1365 1410 

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0  

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1564 -1852 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -191 -427 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a soub. mov. věcí -8 -15 

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1365 -1410 

B. Krátkodobý majetek celkem 4355 741 

B. I. Zásoby celkem 0 0 

B. II. Pohledávky celkem 2168 40 

1. odběratelé 0 12 

4. Poskytnuté provozní zálohy 24 28 

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 

 územních samosprávních celků  2144 0 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2174 697 

1. Pokladna 15 2 

2. Ceniny 11 0 

3. Účty v bankách 1973 695 

8. Peníze na cestě 175 0 

B. IV. Jiná aktiva celkem 13 4 

1. Náklady příštích období 13 4 

AKTIVA CELKEM 4389 768 
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PASIVA  -1- -2-  

A. Vlastní zdroje celkem -114 -128 

A. I. Jmění celkem 63 119 

1. Vlastní jmění 43 43 

2. Fondy 20 76 

A. II. Výsledek hospodaření celkem -177 -247 

1. Účet výsledku hospodaření 0 -70 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -70 0 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -107 -177 

B. Cizí zdroje celkem 4503 896 

B. I. Rezervy celkem 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 2296 0 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 2296 0 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 171 147 

1. Dodavatelé 52 33 

4. Ostatní závazky 39 0 

5. Zaměstnanci 0 -3 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

 a veřejného zdravotního pojištění 0 0 

8. Daň z příjmů 0 0 

13. závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků 0 54 

22. Dohadné účty pasivní 80 63 

B. IV. Jiná pasiva celkem 2036 749 

2. Výnosy příštích období 2036 749 

PASIVA CELKEM 4389 768 
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Náklady  

Materiálové 
Režijní materiál  61 785 
Kancelářské potřeby, odborná lit.  37 079 
Drobné předměty  31 492 
DDHM  45 145 
celkem 175 501 
 
Nemateriálové 
Opravy 5 514 
Cestovné 73 003 
Nákl. na reprezentaci 76 345 
Spoje 209 761 
Propagace 576 142 
Nájemné 670 996 
DNM 236 016 
Poradenství 173 840 
Ekonom. služby 163 941 
Zpracování mezd 36 511 
Školení 729 421 
Ostatní služby 643 805 
celkem 3 595 295 
 
Osobní náklady 
Hrubé mzdy 2 646 402 
OON 286 955 
Zák. pojištění 982 879 
celkem  3 916 236 
 
Ostatní náklady 
Zák. soc. nákl. 5 450 
Daně, poplatky 17 571 
Pojištění 38 702 
Ost. fin. náklady 12 443 
celkem  74 166 
 
Náklady celkem 7 761 198 
 
Přehled n ěkterých náklad ů v podrobném členění 
 
Spoje  209 761,- 
(uvedené částky se týkají celé organizace) 
Telefonní poplatky  156 291,- 
Poštovné  540,- 
Internetové sl. 25 440,- 
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Nájemné   996,- 
Praha 541 796,- 
Kolín 18 000,- 
Mladá Boleslav 32 000,- 
Rakovník 48 000,- 
Příbram 31 200,- 
 
Školení  729 421,- 
Kurzy pro cílovou skupinu např. 
Kurz telemarketingu I 117 250,- 
Kurz telemarketingu II 116 750,- 
Kurz techniky administr. 35 462,- 
Kurz seberozvoje 67 830,- 
Kurz komunik. Dovedností 74 000,- 
Kurz zákl. administrat. 88 060,- 
Etiketa a spol. chování 20 000,- 
 
Kurzy zaměstnanců organizace 
Terapeutický výcvik 1 500,- 
Terapeutický výcvik II 3 650,- 
Kurz prac. Rehabilitace 2 580,- 
Prevence synd. vyhoření 14 000,- 
 
Ostatní služby  643 805,- 
Kopírování, tisk 612 798,- 
Odvoz odpadu 1 233,- 
Inzerce 2 999,- 
Auditorské sl. 26 775,- 
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Zdroje 
Tržby z prodeje služeb 76 250 
školení 41 250 
Příjmy od klientů (průvodcovská a předčítat. sl.) 35 000 
 
Tržby z prodeje služeb (pronájem) 56 000 
Zúčtování fond ů 29 593 
Příspěvky – sponzoring 41 010 
Stavby silnic a železnic a.s. (pobytový zájezd) 15 000 
BONA ČR s.r.o. (pobytový zájezd)  10 000 
Další drobní dárci (materiální a drobné dary 16 010 
Úroky, ostatní výnosy 21 362 
Dotace MPSV 2 349 000 
Města, obce, kraje 406 892 
MČ Praha 1 76 000 
Město Kolín 50 000 
Město Mladá Boleslav 30 892 
Středočeský kraj 250 000 
Fondy EU 4 553 289 
(uvedené částky jsou vyčíslení nákladů roku 2007) 
JPD3 – Práce bez bariér  2 304 008 
(realizace 1. 9. 2005 - 31. 8. 2007) 
SROP – Síť střed. int. služeb pro ZP ob. SK  1 878 943 
(realizace 1. 1. 2006 – 30. 6. 2007) 
JPD – Globální grant 370 338 
(realizace 1. 8. 2006 – 30. 11. 2007) 
ÚP 157 879 
 

Výnosy celkem   7 691 275 
 

Majetek po řízený v roce 2007 
Dymokleště  2x   3 600,- 
Vysílač VPN    3 631,- 
Digitální záznamník  2x  3 990,- 
Lupa Looky   17 076,- 
Monitor LCD  9 258,- 
SW ZoomText 3x 27 822,- 
SW Jaws 3x 50 850,- 
Celkem 281 161,- 
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Komentá ř k finan ční zpráv ě 

 Záporný hospodá řský výsledek  byl v roce 2007 způsoben výší nákladů, které ve 

sledovaném období převýšily výnosy organizace. Nedostatek finančních prostředků 

se týkal především úhrad nájemného a služeb s ním spojených v kancelářích 

středočeských pracovišť, záloh na telefonní poplatky v posledním měsíci roku a 

některých mzdových nákladů a také s náklady spojenými s vedením bankovních 

účtů. 

Účetní jednotka nevytvořila rezervní fond, jelikož za sledované období evidovala 

záporný hospodářský výsledek. 

 

Pronájmy prostor 

Vzhledem k tomu, že náklady na provoz organizace byly vyšší než dotační 

prostředky, které se nám podařilo v roce 2007 získat, začali jsme využívat další 

zdroje financování. Se souhlasem majitele budovy tak máme možnost získat finanční 

prostředky od spolupracujících organizací, které mají zájem využít klubových prostor 

v sídle organizace. Výtěžek z pronájmu využíváme na úhradu služeb s pronájmem 

spojených. 

 

V položce propagace  je uvedena výroba propagačních materiálů (letáky, brožury), 

které jsme realizovali v rámci EU projektů. 

 

Školení    

V roce 2007 jsme díky EU projektům realizovali několik vzdělávacích kurzů pro 

uživatele našich služeb. Každého kurzu se zúčastnilo cca 10 klientů. 

Několik kurzů jsme uspořádali pro zaměstnance organizace. Dvoudenního kurzu 

Prevence syndromu vyhoření se zúčastnilo 14 zaměstnanců, ostatní kurzy byly 

voleny dle individuálních potřeb a využili jich jednotliví zaměstnanci. 

 

Kopírování 

Výše nákladů na kopírování a tisk se v roce 2007 také odvíjela od realizace EU 

projektů. Náklady jsou spojeny s realizací vzdělávacích kurzů (materiály ve 

zvětšeném černotisku, Braillově bodovém písmu) a přípravou propagačních 

materiálů. 
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Zpráva auditora 
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Poděkování 

Jako každoročně i letos si plně uvědomuje, že bychom se jen těžko obešli bez 

podpory zvenčí. Srdečně tímto děkujeme všem, kteří nám v roce 2007 dali svou 

důvěru a podpořili naši činnost. Skutečně si vážíme finančních příspěvků, věcných 

darů, ale i času a energie, kterou nám naši příznivci věnují. Děkujeme všem 

zaměstnancům, externím spolupracovníkům, hostům besed, dobrovolníkům i 

spolupracujícím organizacím za jejich vytrvalost a nasazení. A také všem, kteří naše 

služby využívají a díky nimž se můžeme rozvíjet i my. 


