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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
 do organizace TyfloCentrum Praha o.p.s. jsem nastoupila na post ředitelky relativně nedávno 
(na podzim roku 2010), přesto se pokusím o maximálně objektivní zhodnocení činnosti organizace 
za uplynulé roční období.
 Kromě vlastní práce, týkající se nabízených služeb jak v Praze, tak i ve středočeských 
pracovištích (Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník) bylo nutné věnovat se také evropskému 
projektu OPPA s názvem “Jak uspět na trhu práce”, který je financovaný z Evropského sociálního 
fondu, Magistrátem hlavního Města Prahy a na spolufinancování se podílí také Česká republika 
svým státním rozpočetem. Zde považuji za nutné zmínit a poděkovat za obrovské nasazení všech 
zaměstnanců, jejich profesionalitu a odbornost. 
 Vzhledem k tomu, že v organizaci ve stejném období probíhaly také značné personální a 
legislativní změny, nebylo toto údobí snadné a opravdu si vážím práce všech zaměstnanců, kteří 
v organizaci setrvali a pokračují tak, aby potřeby klientů byly maximálně uspokojovány.
 Všichni si uvědomujeme, že je před námi ještě mnoho práce, a že je co napravovat a 
vylepšovat, ale pokud bude v organizaci zachován duch vstřícnosti a radosti z práce, jistě se nám 
podaří vést TyfloCentrum Praha, o.p.s. tam, kde budeme našim klientům nejvíce ku prospěchu.
 Velice upřímně děkuji také všem členům dozorčí a správní rady za pomoc, podporu, důvěru 
a víru v to, že svou práci chceme dělat co nejlépe a že pro to uděláme maximum.
 Za nutné považuji také poděkování za finanční podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
Magistrátu hl.m. Prahy, městským částem Prahy 1, Prahy 2 a městským úřadům města Kolína, 
Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníka. Děkuji také všem našim sponzorům: 
Tip-Sport Beroun, paní Vašutová, Konto bariéry - Nadace Charta 77, Nadační fond Mathilda, Nadační 
fond Veolia voda a další.
 Stejně tak jako ostatní  neziskové organizace v ČR,  tak i my nyní procházíme  nelehkým 
obdobím, přesto jsem však doufám, že se nám  podaří nejen zachovat služby organizace TyfloCentrum 
Praha o.p.s., ale časem je ještě více rozšiřovat a přizpůsobovat požadavkům našich klientů.

S díky 
Vladimíra Bohalová, ředitelka 
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2. Základní údaje

Název:   TyfloCentrum Praha, o. p. s.
Právní forma:   obecně prospěšná společnost
Sídlo:    Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Kontakt: Telefon:   221 462 492
web:    http://praha.tyflocentrum.cz
e-mail:    praha@tyflocentrum.cz
IČO:     26 72 77 65
Bankovní spojení:  ČSOB 180555432/0300
Transparentní účet:  339 136 2001/5500
ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ.

 Organizace 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:
Mgr. Marie Schifferová 
RNDr. Hana Bubeníčková 
PhDr. Monika Mužáková

Dozorčí rada:
Ing. Soňa Böhnelová
PhDr. Ivan Antov    
PaedDr. Pavel Belšan 

Členství:
Česká rada humanitárních organizací
Česká unie pro Podporované zaměstnávání
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3. 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. 
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4. 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, o.p.s. bylo založeno v červenci 2002. V rámci projektu „Síť středisek 
integračních aktivit pro zrakově handicapované občany Středočeského kraje“, který byl 
v organizaci  TyfloCentrum Praha, o.p.s. 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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5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010

Ředitelka:        Ing. Vladimíra Bohalová
Finanční řízení:       Dana Léwová
Odborný garant:       Bc. Zuzana Dvořáková
Vedoucí projektu:       Mgr. Radka Votavová
Asistentka projektu, Asistentka pro cílovou skupinu: Mgr. Anna Kaucká 
Sociální pracovnice – pracovní konzultantka:  Bc. Klára Pojslová 
Odborné sociální poradenství:      Bc. Žaneta Kylarová
Koordinátor dobrovolnického programu:    Michal Votava 

 (od 1.1.2011: Kateřina Kociánová)
Koordinace volnočasových aktivit:     Eva Odehnalová
Koordinace průvodcovské a předčitatelské služby:  Bc. Renata Laňková 
Průvodkyně:        Ludmila Podešvová    
         Květuše Miková 
         Jaroslava Rýdlová     
         Michaela Hornová 
         Michal Hajný     
         Miroslava Červenková
                                                                                                 Karel Rott
Pracoviště Kolín:        Martina Čáslavová 
Pracoviště Mladá Boleslav:     Gabriela Vavřinová, DiS., 
         Mgr. Kristýna Rumlová
         Veronika Borovičková
Pracoviště Rakovník:      Bc. Zuzana Dvořáková
          Petr Kyncl
Pracoviště Příbram:       Kateřina Slavíčková, Dis., 
         Michal Hanuš
Lektor německého jazyka:     Marek Sikora
Lektorka francouzského jazyka:    Juliana Koutná
Lektorka rehabilitačnícho cvičení:    paní Sedláčková
Lektor kondičního cvičení:     Pavel Belšan
Lektorka jógy:       paní Slaninová
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6. Informace o změnách

• Na základě novely Zákona o obecně prospěšných společnostech došlo ke změně zápisu 
Zakládací listiny společnosti dne 27.4.2011. 

• Slečna Bc. Zuzana Dvořáková odešla z pozice ředitelky organizace a na její místo byla přijata 
dne 16.8.2010 Ing. Vladimíra Bohalová. 

• Předsedkyní správní rady se od 25.1.2011 stala Mgr. Marie Schifferová, paní RNDr. Hana 
Bubeníčková přijala pozici člena správní rady.
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7. Přehled činností a jejich  zhodnocení

A. Pracoviště Praha

Poskytované sociální služby

Sociální rehabilitace – Program Podporovaného zaměstnávní
 Oblastí pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením se TyfloCentrum Praha, 
o.p.s. zabývá od roku 2003. Považujeme ji za jednu ze stěžejních činností, jelikož zaměstnanost 
osob se zrakovým postižením se pohybuje kolem cca 30 %. Překážky při vstupu na otevřený trh 
práce nespočívají pouze v samotném zrakovém postižení, ale také v nízké sebedůvěře, motivaci 
či nedostatečném vzdělání a zároveň i v obavách o nedostatečné informovanosti na straně 
zaměstnavatele. 
 Cílem služby Sociální rehabilitace - Program Podporované zaměstnávání nemusí být nutně 
nalezení a udržení zaměstnání, ale například také zlepšení dovedností potřebných k uplatnění na 
otevřeném trhu práce. 

 Za rok 2010 evidujeme 37 uživatelů služby Sociální rehabilitace – Program Podporované 
zaměstnávání. Z toho sedmi uživatelům služby se podařilo nalézt zaměstnání, a to například v těchto 
firmách:
Borůvka, o.s.
KP-INVA, s.r.o.
MERITUM SOFTWARE, s.r.o.
Nevidomí maséři
SONS ČR
Společnost ČSAD Praha holding, a.s.

 V roce 2010 jsme spolupracovali s  organizacemi: 
Adaptech, s.r.o.; Centrum Tereza; Dědina, o.p.s.; Domus linguarum, s.r.o.; Gymnázium pro 
zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené; Mathilda, o.s.; Okamžik, 
o.s.; Rytmus, o.s.; Spektra, v.d.n; Společnost Duha, o.s.; Tyflokabinet; Tyfloservis, o.p.s.
 

V rámci služby Sociální rehabilitace - Program Podporované zaměstnávání pokračoval 
v roce 2010 projekt „Jak uspět na trhu práce“, který je financován z Evropského sociálního fondu. 
Na spolufinancování se podílí také Česká republika svým státním rozpočtem a Hlavní město Praha. 
Obsahem projektu je komplexní vzdělávací a rozvojový program pro osoby se zrakovým postižením, 
jehož záměrem je připravit účastníky ke vstupu na současný trh práce v Praze. Každý účastník 
měl sestaven individuální plán, který byl realizován pomocí vzdělávacích kurzů a individuálních 
konzultací s personalistou, psychologem a pracovním konzultantem. Tyto konzultace vycházely ze 
zkušeností, možností, přání a dovednosti jednotlivých účastníků projektu. Během tohoto roku byly 
v rámci projektu nejprve realizovány tyto základní vzdělávací kurzy: Psaní všemi deseti na klávesnici, 
PC kurzy, kurz Orientace na trhu práce. V další fázi si účastníci absolvovali jeden intenzivní kurz: 
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Komunikační dovednosti, kurz AJ, PC kurz nebo intenzivní volitelný kurz dle vlastního výběru: 
Manažerské dovednosti, kurz Pracovníka v sociálních službách, kurz Základů podnikání, kurz 
Telefonické krizové intervence. Celkem se v roce 2010 účastnilo projektu 45 osob se zrakovým 
postižením. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek
 Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje při službě Sociální rehabilitace – Program 
Podporované zaměstnávání. Lidem se zrakovým postižením, kteří pomůcky potřebují k hledání 
nebo výkonu zaměstnání, si je mohou zapůjčit zdarma. Ostatní zájemci mají možnost si pomůcky 
vypůjčit .
 V roce 2010 jsme Půjčovnu kompenzačních pomůcek rozšířili o tyto pomůcky: bílá hůl, 
přenosná kamerová lupa Fusion, kuchyňský hmatový minutník či prizmatický monokulár. Dále je 
k dispozici např.: televizní lupa Prisma, kamerová zvětšovací lupa Clear View, ruční lupa Compact, 
diktafon Panasonic a Olympus, Sherlock (označovač předmětů), mobilní telefon Nokia 3230 – Mobile 
Speak, stolní mobilní telefon, Easy Link, GIN zápisník, Colortest, VPN vysílačka, hmatové hodinky, 
mluvící časový přístroj, zvětšovací software ZoomText a odečítací program Jaws apod. 
V průběhu roku 2010 byl zapůjčen např. Pichtův psací stroj, bílá hůl, dymokleště, Colortest, přenosná 
kamerová lupa Fusion, diktafon Olympus.

Průvodcovská a předčitatelská služba
 Průvodcovská a předčitatelská služba je poskytována uživatelům služeb s těžkým zrakovým 
postižením od 18 let do seniorského věku (ve výjimečných případech od 15 let) na území hlavního 
města Prahy a na území Mladé Boleslavi, Příbrami a Kolína. Záměrem této služby je umožnit lidem 
se zrakovým handicapem co největší míru samostatnosti. Průvodcovskou a předčitatelskou službu 
lze využívat pravidelně i jednorázově. 
 Tato služba slouží k uplatňování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a napomáhá v každodenním zařizování osobních záležitostí. Škála těchto 
činností se pohybuje od třídění či předčítání korespondence, denního tisku, vyplňování nejrůznějších 
dokumentů a formulářů, vyhledávání informací, pomoci v orientaci v budovách či lékařských 
zařízeních, při nakupování, až po pravidelné doprovody na trasách v neznámém prostředí... 
 Jedná se o aktivity, které uživatel služby nemůže vykonávat kvůli svému zrakovému handicapu.
 V roce 2010 Průvodcovská a předčitatelská služba TyfloCentrum Praha, o.p.s. zaznamenala 
opětný nárůst klientů. Po personální stránce tým průvodců doznal drobné změny, jejich počet se však 
nezměnil a do budoucna se očekává jeho rozšíření. Rádi bychom tímto průvodcům poděkovali za 
profesionalitu a dlouhodobou spolupráci s naší organizací a s uživateli Průvodcovské a předčitatelské 
služby.

Rok Počet uživatelů Počet hodin  Počet služeb
2008 60   916   548
2009 84   1500   804
2010 90   1700   969

Odborné sociální poradenství
V roce 2010 v rámci odborného sociálního poradenství byly poskytnuty odborné konzultace 

54 uživatelům služby. Poradenství bylo převážně zaměřené na předávání informací o zákonných 
možnostech v oblasti státní sociální péče a podpory (dávky, příspěvky) a získání kompenzačních 



11

pomůcek. Mnoho těchto konzultací mělo kontinuální návaznost na další sociální služby poskytované 
TyfloCentrem Praha, o.p.s.. 
 Konzultace probíhaly převážně ambulantní formou, ale v některých případech došlo také 
k doprovodům a podpoře uživatelů při jednání např. na úřadu sociálního odboru či na  Policii ČR, 
ambasádě a další.

Sociálně aktivizační služby
 Zrakové postižení obvykle znesnadňuje možnost společenského vyžití. Z tohoto důvodu 
pořádáme v organizaci TyfloCentrum Praha řadu volnočasových aktivit. Kromě odpočinku a rozšíření 
obzorů mají tyto aktivity i mimořádný socioterapeutický význam.
 Nabídku volnočasových aktivit můžeme rozdělit na jednorázové a pravidelné akce. Mezi 
pravidelné akce patří např. jóga, rehabilitační cvičení,  kondiční cvičení a všestranný pohybový 
rozvoj, plavání.  Pokud jde o jednorázové akce, pořádáme výlety, exkurze, tématické vycházky po 
Praze, sportovní akce (výlety na tandemových kolech),  cestopisné besedy, přednášky na různá 
témata, která nám nabízejí a přednášejí i naši klienti atd. 
 S největším ohlasem se v roce 2010 setkala návštěva Muzea strašidel, Zoologické zahrady, 
Čističky odpadních vod a Svatovítské katedrály. 
 Co se týká vzdělávacích aktivit, realizujeme kurzy německého, francouzského a   anglického 
jazyka. Kurz německého jazyka probíhal 1x týdně, účastní se ho cca 9 osob, kurz francouzského 
jazyka probíhal 2x týdně a účastní se ho cca 4 osoby.  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 prostorové orientace a samostatného pohybu, základních společenských 
návyků, sebeobsluhy a používání širokého spektra dovedností. Z výše uvedených důvodů jsme se 
rozhodli nově zařadit aktivity mimo prostory klubovny v Krakovské ulici.  Tyto aktivity tak přirozeně 
napomáhají kompenzaci důsledků zrakového postižení.
 Většinu volnočasových programů vedou externí spolupracovníci, kteří nám pravidelně věnují 
svůj čas, a to často i bez nároku na odměnu. Srdečně jim za to děkujeme, stejně tak jako hostům 
jednorázových besed a setkání. 
 Jednorázových volnočasových aktivit bylo  za rok 2010 uskutečněno 31, z čehož byly 2 
zrušeny v den konání,  celkem se jich účastnilo cca 50 klientů.   
Posilovnu a tělocvičnu navštěvovalo v uplynulém roce cca 20 klientů.

Vydávání Pražského informátoru
 Pražský informátor je informační bulletin, který v roce 2010 vyšel 5krát. Pražský informátor 
obsahuje aktuální informace o službách TyfloCentra Praha, o.p..s včetně středočeských pracovišť 
(Kolín, Mladá 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 2010: 
 • zvětšený černotisk  250 
 • bodové písmo     40
 • elektronická podoba  330
 • zvuková podoba     28
 • celkem     648   
 

V následujícím období bychom chtěli zachovat nabídku programů, popř. rozšířit dle zájmu 
uživatelů našich služeb. 

Dobrovolnický program
 Jedním z programů TyfloCentra Praha, o.p.s. s již dlouholetou tradicí je dobrovolnický 
program. Dobrovolníci nabízejí zadarmo svůj čas a energii klientům. Nejčastěji se jedná o formu 
jeden na jednoho. Tzn. jeden dobrovolník se pravidelně schází s jedním klientem a tato dvojice 
spolu tráví volný čas. Cílem programu je umožnit klientům zažít takové volnočasové aktivity, které 
nemohou realizovat sami, bez pomoci dobrovolníka. Nejčastěji se jedná o společné procházky, 
kulturní a sportovní aktivity, společné popovídání si, drobná výpomoc, např. s nákupem oblečení, 
vyřízením pošty apod. 
 O dobrovolnický program zaznamenáváme ze strany klientů i dobrovolníků stále větší zájem. 
V roce 2010 dobrovolníci strávili s klienty, či jinak vypomohli, 3 956 hodin. Z toho na území Prahy se 
jednalo o 2 966 hodin. 
 Kromě programu „jeden na jednoho“ jsou dobrovolníci oporou i na jiných akcích, které 
TyfloCentrum Praha, o.p.s. pořádá. V roce 2010 se tak dobrovolníci podíleli např. na sbírce Bílá 
pastelka, na týdenním zážitkovém pobytu pro klienty Mathilda junior camp 2010, který proběhl 
v srpnu 2010.
 Celkem se do dobrovolnického programu zapojilo 78 dobrovolníků a služeb dobrovolníků 
využilo 82 klientů.
 Během roku noví dobrovolníci procházeli úvodními školeními, kde se seznámili s problematikou 
osob se zrakovým postižením a se základy průvodcování osob se zrakovým postižením. Během 
následné spolupráce s klienty měli dobrovolníci možnost účastnit se pravidelných supervizí, které 
probíhali s měsíční periodou. Supervizi pro dobrovolníky vede PhDr. Dana Marková. Během celé 
doby zapojení mají dobrovolníci možnost konzultací s koordinátorem dobrovolníků.
Těší nás, že zájem o spolupráci ze strany dobrovolníků stále narůstá. Nové zájemce oslovujeme 
převážně pomocí internetové inzerce nebo prostřednictvím presentací pro školy, ale v roce 2010 
jsme zaznamenali nárůst zájemců o dobrovolnickou činnost, kteří si TyfloCentrum Praha, o.p.s. 
sami vyhledali. Mezi dobrovolníky převažují studenti humanitně orientovaných vyšších odborných 
škol, vysokých škol či studentů v posledním ročníku střední školy, kteří se ve svém dalším studiu 
chtějí orientovat humanitně. Další větší skupinou dobrovolníků jsou pracující lidé v produktivním 
věku, kteří hledají do svého života nový či další rozměr jak efektivně trávit svůj volný čas.
 Dobrovolnický program jsme v roce 2010 realizovali i nadále 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, o.p.s. je organizací přijímající. 
 Všem našim dobrovolníkům patří obrovské díky za jejich čas a chuť, které klientům v programu 
věnují. Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí našeho týmu, stojí za nimi velký kus práce a 
nadšení, se kterým přicházejí a jsou oporou nejen klientům, ale i pracovníkům TyfloCentra Praha, 
o.p.s.
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Další aktivity
 Letní týdenní zážitková akce, kterou bylo možno uskutečnit jen díky finanční podpoře 
Nadačního fondu Mathilda, byla téměř všemi účastníky hodnocena pozitivně. Účastníkům se velmi 
líbilo sportovní zaměření celé akce.

 Prezentace činnosti TyfloCentra Praha, o.p.s. se uskutečnila na tzv. Ladronka festu, kde se 
návštěvníci dozvěděli více o problému zrakových vad, mohli si vyzkoušet jízdu na tandemovém 
kole, seznámit se s kompenzačními pomůckami atd.
 Na podzimní akci Auto*Mat se TyfloCentrum Praha, o.p.s. neúčastnilo pouze při cyklojízdě 
se svými tandemovými koly, ale také zde bylo možno prezentovat organizaci ve vlastním stánku. 
Návštěvníci si mohli zakoupit i tyflocentří trička, sponzorsky vyrobená pro  podporu organizace.

 Tak jako každý rok se TyfloCentrum Praha, o.p.s. přidalo v říjnu do celostátní sbírky Bílá 
pastelka. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům i dárcům, kteří nás podpořili.

 Na podzim roku 2010 praocvníci TyfloCentra Praha, o.p.s. školili zaměstnance Domova Sue 
Ryder na téma “Kontakt s lidmi se zrakovým postižneím. 

Dne 11.11.2010 v naší organizaci proběhl den Otevřených dveří.
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B. Pracoviště Kolín
 
 
 TyfloCentrum v Kolíně v roce 2010 poskytovalo sociální služby osobám se zrakovým 
postižením z Kolína a přilehlého regionu, dále z oblasti kutnohorska a poděbradska. TyfloCentru se 
i v roce 2010 podařilo získávat další, nové uživatele služeb a to především díky dobré spolupráci 
s očními lékaři a dalšími institucemi. 
 Sociální služby byly osobám se zrakovým postižením v průběhu roku 2010 kolínským 
TyfloCentrem poskytnuty 274 krát, celkem 153 uživatelům služeb. Mnohé z těchto osob využily 
sociální služby opakovaně a jsou stálými uživateli sociálních služeb, které TyfloCentrum v Kolíně 
poskytuje. 
 Sociální služby byly TyfloCentrem v Kolíně poskytovány na základě individuálních 
požadavků a potřeb osob se zrakovým handicapem. Při poskytování těchto služeb byly uplatňovány 
zásady empatického postoje  a využíván systemický přístup při vedení rozhovorů se zrakově 
handicapovanými. Sociální služby byly realizovány ambulantně, v terénu nebo prostřednictvím 
telefonických konzultací.  

Poskytované sociální služby

Sociálně aktivizační služby
 Kolínské TyfloCentrum v r. 2010 uskutečnilo 11 volnočasových aktivit - besedy, trénink paměti, 
tvořivá vyrábění, návštěva divadla, společná posezení, sociálně-právní školení pro uživatele služeb, 
promítání komentovaného filmu atd., kterých se opakovaně zúčastňovalo 18 uživatelů služeb. 
Zaměření sociálně aktivizační služeb bylo koncipováno s různorodým zaměřením tak, aby bylo 
zajímavé a obohacující pro co nejširší počet uživatelů služeb. 
 Mezi nejoblíbenější akce v r. 2010 v Kolíně patřilo promítání komentovaného filmu. Klubovna 
se při této volnočasové aktivitě proměnila v malý kinosál, komentovaný film byl promítán velkoplošně 
a profesionálně zpracovaný komentář k filmu popisoval a doplňoval děj pro osoby se zrakovým 
postižením. 
 Příkladem další akce, která měla velký úspěch bylo komentované prohlížení fotografií z výletů, 
besed, sportovních klání a tvořivých klubů, které TyfloCentrum v minulých letech pro uživatele 
služeb připravilo. Fotografie byly rovněž velkoplošně promítány a každá z nich byla pracovníky 
TyfloCentra podrobně popsána. Velký formát obrazu pro slabozraké, slovní popis osob, prostředí, 
barev i atmosféry fotografie a doplnění o vzpomínky a vlastní komentáře účastníků jednotlivých akcí 
zajistilo této akci vynikající odezvu od všech zúčastněných.
 Velkou účast a zájem si, již tradičně, zajistila letní akce společného grilování. Příjemné 
posezení u ohně, dobré jídlo a pití za přítomnosti přátel a známých, kteří se potýkají s podobnými 
zrakovými problémy, to byla již pátým rokem organizovaná akce „opékání buřtů“. Do přípravy a 
realizaci této aktivity byli uživatelé služeb i aktivně zapojeni.
 Dlouhodobě velká poptávka u osob se zrakovým handicapem  v Kolíně a okolí je po lekcích 
Tréninku paměti, proto TyfloCentrum i v r. 2010 tuto aktivitu pro uživatele služeb připravilo. Trvalým 
zájmem uživatelů se také vyznačují tvořivá vyrábění, metodicky a prakticky uzpůsobená osobám 
se zrakovým handicapem (zdobení velikonočních kraslic, vyrábění adventních věnců). Pro kulturně 
založené uživatele služeb byla připravena návštěva Činoherního klubu, kdy jsme měli možnost 
shlédnout generální zkoušku připravované divadelní hry. 
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 Sociálně aktivizačních služby v kolínském TyfloCentru byly v r. 2010 koncipovány na základě 
potřeb a zájmů nevidomých a slabozrakých v tomto regionu a  prováděny na bázi kombinace 
profesionálního přístupu organizace a přátelských vztahů mezi uživateli služeb i poskytovatelem 
sociálních služeb.

Sociální rehabilitace 
 Náplní služby sociální rehabilitace kolínského TyfloCentra  byly činnosti vedoucí k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů. 32 uživatelům služeb v průběhu roku 2010 poskytovali pracovníci kolínského 
TyfloCentra služby sociální rehabilitace s cílem zmírňovat a překonávat krizové jevy způsobené 
zrakovým handicapem v konkrétních životních situacích těchto osob.    
 V rámci podpory pracovního uplatnění byly v Kolíně v r. 2010 poskytovány služby sociální 
rehabilitace 3 uživatelům služeb. Součástí působení TyfloCentra v oblasti sociální rehabilitace je 
i nabídka dobrovolnického programu. V Kolíně v r. 2010 působila proškolená dobrovolnice, která 
docházela za těžce zrakově (i tělesně) postiženou uživatelkou služeb do jejího místa bydliště. 
Celkem za rok 2010 byla služba sociální rehabilitace poskytnuta 48 krát.

Průvodcovská a předčitelská služba 
 Sociální službu průvodcování a předčítání poskytovali  pracovníci TyfloCentra v r.2010 
čtyřem stálým uživatelům služeb. V rámci této služby nejčastěji předčítali osobám se zrakovým 
handicapem, pomáhali při vyplňování dokumentů (složenky, tiskopisy atd.) a při vyřizování osobních 
záležitostí. Sociální služba průvodcování a předčítání byla  často spojena s poskytnutím odborného 
poradenství. 

Odborné poradenství
 Odborné sociální poradenství bylo v r. 2010 v Kolíně nejvíce žádanou sociální službou. 
Uživatelé se zrakovým postižením měli o tento typ služby velký zájem a to se odrazilo ve vysokém 
počtu uskutečněných individuálních konzultací - 209 krát / r.2010. Tyto odborné konzultace byly 
poskytnuty 99 uživatelům služeb. Mnohé z výše uvedených konzultací byly prvotním impulsem 
pro počátek dlouhodobého poskytování sociálních služeb TyfloCentra těmto osobám. Služby 
odborného sociálního poradenství kontinuálně navazovaly na další sociální služby uskutečňované 
touto organizací. Největší potřeby uživatelů v Kolíně v rámci odborného sociálního poradenství 
v r. 2010 byly v oblasti získávání informací o kompenzačních pomůckách a zákonných možností 
v oblasti státní soc. péče a podpory (příspěvky, dávky atd.). Pro usnadnění výběru a získání 
kompenzačních pomůcek a zvýšení dostupnosti této služby, pořádalo kolínské TyfloCentrum ve 
spolupráci s Tyfloservisem Praha pravidelné, celodenní konzultační dny. Poradenství tak plynule 
přecházelo do služby sociální rehabilitace.

Další aktivity 
 Kolínské pracoviště TyfloCentra průběžně spolupracovalo se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých v Kolíně (SONS). Tato spolupráce byla i v r. 2010  pro TyfloCentrum 
v Kolíně stěžejní. Zaměřili jsme se na vzájemnou koordinaci aktivit, informovanost o činnosti 
(vydávání Zpravodaje) i předávání zkušeností a kontaktů. 
 Dále TyfloCentrum v r. 2010 spolupracovalo s nemocnicí Kolín - Oční oddělení nemocnice 
Kolín, očními lékaři v Kolíně, Kutné Hoře a Poděbradech, Městským úřadem Kolín a s Centrem pro 
zdravotně postižené se sídlem v Kolíně. Další z významných organizací, se kterou TyfloCentrum 
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v Kolíně intenzivně a dlouhodobě spolupracuje je Tyfloservis Praha. 
 TyfloCentrum v Kolíně v roce 2010 uskutečňovalo také propagační a prezentační činnost, 
při které byla informována laická i odborná veřejnost o uskutečňovaných sociálních službách 
kolínského pracoviště a jeho cílech a poslání. Propagace probíhala formou individuálních konzultací 
s odbornou veřejností a prezentací činnosti TyfloCentra při pracovním setkání očních lékařů z 
regionu, dále prostřednictvím  tištěných periodik (regionální týdeník, Zpravodaj o.o. SONS Kolín, 
Pražský Informátor) a účastí na osvětové a prezentační akci 1. Veletrh sociálních služeb v Kutné 
Hoře.
 TyfloCentrum v Kolíně se i v roce 2010 podílelo na sbírce Bílá pastelka. Za pomoci dobrovolníků 
– studentů středních škol - se kolínskému pracovišti podařilo tuto sbírku úspěšně realizovat v Kolíně 
a Poděbradech. 
 V r. 2010 se kolínskému TyfloCentrum  podařilo ve svém regionu realizovat dobře dostupné,  
profesionální sociální služby a naplňovat tak potřeby cílové skupiny osob se zrakovým postižením.
 Na závěr bchom chtěli poděkovat vedoucí pracovnici Oddělení sociálních věcí a zdravotnictvi 
paní Navrátilové - za všeobecnou podporu činnosti organizace, dále spisovatelce Ireně Fuchsové - 
kolínské rodačce, majitelce salonu krásy v Kolíně Andree Senohrábkové a majiteli Čajovny setkání 
v Kolíně a Poděbradech panu. Karlu Růžkovi. Dále děkujeme Tyfloservisu Praha a SONSu Kolín za 
velmi dobrou spolupráci.
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C. Pracoviště Příbram

 Pracoviště TyfloCentra v Příbrami poskytovalo v roce 2010 specializované sociální služby 
dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením z celého příbramského regionu. Celkem 
poskytlo 492 úkonů sociálních služeb. Tyto služby byly poskytovány ambulantně, v terénu nebo 
prostřednictvím telefonických konzultací. 
 Během uplynulého roku příbramské TyfloCentrum průběžně spolupracovalo se středočeskými 
pracovišti a především s pražským TyfloCentrem. Také se dařila spolupráce s ostatními příbramskými 
neziskovými organizacemi zaměřenými nejen na pomoc lidem se zdravotním postižením a rovněž 
se školami.
 Dále probíhaly aktivity cílené na osvětu odborné laické veřejnosti v problematice života osob 
nevidomých a slabozrakých a také na to, jak s nimi komunikovat a správně pomáhat.

Poskytované sociální služby

Odborné sociální poradenství
 Tato služba byla poskytována přímo na pracovišti, v rámci telefonických nebo emailových 
konzultací nebo přímo v terénu. Nejvíce využívané bylo sociálně-právní poradenství v oblasti 
získávání příspěvků na kompenzační pomůcky, průkazů ZTP, bílé hole apod. Služba byla poskytnuta 
128 x 62 uživatelům služeb.

Průvodcovská a předčitatelská služba
 Průvodcovskou službu využil 1 uživatel 9x. V malé míře byla průvodcovská a předčitatelská 
služba využita v rámci podpory pracovního uplatnění. 

Sociálně aktivizační služby 
Pravidelné návštěvy solné jeskyně, tréninky paměti, literární odpoledne, procházky, výlety, 

výstavy, besedy, promítání komentovaného filmu, tvoření pro radost, muzikoterapie, opékání 
špekáčků, návštěvy bazénu, exkurze, komentovaná divadelní představení a speciální vánoční solná 
jeskyně s koledami. Bylo uskutečněno celkem 70 volnočasových aktivit a využilo jich 20 uživatelů 
služeb 350x. 
• Dobrovolnický program
Dobrovolnický program probíhal se čtyřmi vyškolenými dobrovolníky, kteří se především zúčastňovali 
volnočasových aktivit, kde pomáhali s přípravou, organizováním akce a dělali společnost uživatelům, 
nebo je doprovázeli domů. Dobrovolníky takto využívali všichni účastníci volnočasových aktivit a 
to 20 uživatelů a 2 dobrovolnice pracovaly zároveň tzv. jeden na jednoho uživatele, tzn. že ho 
navštěvovaly doma, povídaly si s ním, předčítaly mu, doprovázely apod. V roce 2010 věnovali 
dobrovolníci celkem 152 hodin ze svého volného času pro uživatele služeb.

Sociální rehabilitace – Program Podporovaného zaměstnávání
V rámci této služby bylo poskytnuto 3 uživatelům 5 konzultací. Mezi uživateli je nejvíce seniorů, kteří 
jsou v důchodu a práci nehledají.
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Další aktivity 

• Besedy
Na středních a vyšších odborných školách proběhly besedy se studenty o specificích a problematice 
života lidí s těžkým zrakovým postižením a o správné komunikaci a pomoci. Studenti o tyto 
přednášky jevili zájem a učitelé je reflektovali jako pozitivní přínos pro jejich komunikační dovednosti 
a prohlubování sociálního cítění. Součástí přednášky bylo představení TyfloCentra a poskytované 
sociální služby. Někteří studenti po přednáškách projevili zájem o zapojení se do dobrovolnického 
programu.
• Bambiriáda
Akce zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Ve stánku TyfloCentra lidé mohli prověřit 
své smysly pomocí čichového nebo sluchového pexesa, zahrát si hmatové společenské hry nebo 
vyzkoušet chůzi s bílou holí na překážkové dráze. Přitom se zároveň mohli seznámit s problematikou 
života lidí s těžkým zrakovým postižením nebát se komunikovat a pomáhat. Tato akce také oslovila 
potenciální dobrovolníky.
• Den Země
Tato akce byla pojata jako setkání neziskových organizací, které se zároveń prezentovalo veřejnosti. 
Ve stánku TyfloCentra se lidé mohli seznámit s problematikou života lidí s těžkým zrakovým 
postižením a službami, které jim život usnadňují, dále byla možnost zakoupit tričko s potiskem 
v Braillově písmu, seznámit se s kompenzačními pomůckami pro osoby s těžkým postižením zraku, 
zahrát si hmatové společenské hry nebo vyzkoušet chůzi s bílou holí na překážkové dráze.
• Sbírka Bílá pastelka
Proběhla za pomoci studentů Waldorfské školy Příbram. Dvojice dobrovolníků v ulicích nabízeli 
občanům bílé pastelky, kteří zakoupením tohoto symbolu světa nevidomých lidí mohli podpořit 
speciální výukové programy. Ve městě byl připraven doprovodný program sbírky, stánek, ve kterém 
kolemjdoucí měli možnost také zakoupit bílou pastelku a získat podrobné informace ke sbírce, 
seznámit se s příbramským TyfloCentrem, zakoupit tričko s potiskem v Braillově písmu, seznámit se 
s kompenzačními pomůckami pro osoby s těžkým postižením zraku, zahrát si hmatové společenské 
hry nebo vyzkoušet chůzi s bílou holí.

Výběr kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením s Tyfloservisem 
Praha, o.p.s.

Spolupráce při zprostředkování kontaktu uživatelů služeb s Tyfloservisem a při následném 
výběru vhodných pomůcek, zajištění termínů, vhodných prostor a následná pomoc při vyřizování 
finančního příspěvku od odboru sociální péče.

Spolupráce s jinými organizacemi
Městský úřad Příbram, Centrum sociálních služeb Příbram, Ochrana fauny ČR, Tyfloservis Praha, 
o.p.s, Nízkoprahový klub pro mládež Dobříš, Klub Fantan, příbramské základní, střední a vyšší 
školy (Waldorfská škola, Gymnázium Příbram, Střední zdravotnická škola Příbram, Vyšší odborná 
škola Březnice), očními lékaři, praktičtí lékaři a optiky, média a další organizace poskytující sociální 
služby. Aktivní účast v Komunitním plánování sociálních služeb města Příbrami.

Personální změny
Sociální pracovník/ asistent Michal Hanuš v prosinci 2010 ukončil pracovní poměr.
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D. Pracoviště Mladá Boleslav

 Na pracovišti v Mladé Boleslavi byly v roce 2010 poskytovány sociální služby osobám s 
těžkým zrakovým postižením z Mladé Boleslavi a blízkého okolí. Až 80 % uživatelů sociálních služeb 
tvořili lidé seniorského věku. Nejvíce využívanými službami byly tradičně sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále dobrovolnický program. Nejmenší zájem byl o 
průvodcovskou a předčitatelskou službu. Naše pracoviště pravidelně využívalo přibližně 70 osob.
 V roce 2010 došlo k personálním změnám na pracovišti. Jeden pracovník odešel. Na konci 
roku byly upraveny úvazky na výslednou výši: 1 sociální pracovnice/vedoucí pracoviště (úvazek 
1,0), 1 pracovnice v sociálních službách (úvazek 1,0), 1 lektor aktivizačních programů (úvazek 0,5).

Poskytované sociální služby

Sociálně aktivizační služby
 Sociálně aktivizační programy tvoří tradičně na pracovišti v Mladé Boleslavi největší část 
poskytovaných služeb. Programy můžeme rozdělit na jednorázové a pravidelně se opakující, 
skupinové a nově také individuální. Harmonogram a zaměření akcí jsme připravovali s ohledem 
na možnosti našich klientů.  V roce 2010 jsme se soustředili zejména na pravidelně se opakující 
aktivity, které vedou k trvalému rozvoji dovedností uživatelů a k jejich stabilní aktivitě. Na našem 
pracovišti probíhaly 3 pravidelné aktivity – výuka anglického jazyka, trénink paměti a ruční tvoření. 
Výuka anglického jazyka probíhala jednou týdně ve dvou skupinách – začátečníci a pokročilí. 
V každé skupině proběhlo v roce 2010 celkem 39 setkání. Do skupiny začátečníků bylo přihlášeno 
6 uživatelů, pravidelně se výuky účastnili 4. Skupina pokročilých je zaměřená na konverzaci. Do ní 
se zapsaly celkem 4 osoby, průměrná návštěvnost byla 3 osoby. Veškeré materiály k výuce byly 
upraveny dle možností každého z účastníků kurzu. K dispozici byl zvětšený černotisk, dokumenty 
v digitální či zvukové podobě.
 Další dlouhodobou aktivitou byl trénink paměti. Ten proběhl ve dvou cyklech – na jaře a na 
podzim. Na jaře se do kurzu přihlásilo 10 účastníků, na podzim 9, avšak průměrná návštěvnost byla 
v každém z kurzů 7 osob. Oba kurzy se skládaly vždy z 1 seznamovacího setkání a 10 tréninkových 
lekcí. Setkání probíhala jednou týdně. 
 Tradiční aktivitou se stalo ruční tvoření. Výtvarné tvoření probíhalo jednou týdně od ledna do 
června a od září do prosince. Kromě skupinového tvoření probíhalo také individuální ruční tvoření. 
Tato aktivita byla zřízena s ohledem na možnosti klientů, kterým práce ve skupině nevyhovovala 
a kteří potřebují stálou dopomoc při výrobě. 
 Celkem se ručního tvoření účastnilo 10 uživatelů. V roce 2010 proběhlo 37 setkání. Uživatelé 
navštěvující ruční tvoření se se svými výrobky prezentovali na různých výstavách – v Mladé Boleslavi 
i např. v Lysé nad Labem.  
 Dále jsme uskutečnili několik jednorázových akcí. Byly to procházky po blízkém okolí Mladé 
Boleslavi i po městě – např. Michalovická putna, lesopark Štěpánka apod. Dále jsme uspořádali 2 
výlety do Dobrovických muzeí, kde nám byla prohlídka uzpůsobena. Tradiční předvánoční akcí bylo 
Vánoční setkání, kterého se zúčastnilo celkem 32 osob. Doprovodný hudební program byl opět 
zvolen s ohledem na cílovou skupinu. 
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Průvodcovská a předčitatelská služba 
 V Mladé Boleslavi poskytovala v roce 2010 průvodcovskou a předčitatelskou službu místní 
odbočka SONS ČR pro těžce zrakově postižené zčásti zdarma a tudíž o tuto službu poskytovanou 
námi za úplatu nebyl zájem. V malé míře byla tato služba využita v rámci podpory pracovního 
uplatnění. 

Sociální rehabilitace – Program Podporovaného zaměstnávání
 V rámci podpory pracovního uplatnění byly služby sociální rehabilitace poskytnuty 8 
uživatelům. Část z nich využila jednorázové konzultace, část je uživateli sociální rehabilitace 
dlouhodobě. V rámci podpory pracovního uplatnění pomáháme s přípravou životopisů a motivačních 
dopisů, s přípravou na pohovory, pomáháme při zajištění bezbariérovosti pracoviště. Další aktivitou 
je např. podpora rozvoje dovedností.
 V průběhu roku bylo na našem pracovišti celkem 24 dobrovolníků, stav k 31. 12. 2010 klesl 
na 22 dobrovolníků. Možnosti dobrovolnického programu využívalo pravidelně a opakovaně celkem 
18 uživatelů. Náplní činnosti dobrovolníků, která v součtu čítala 888,5 hodin, bylo zejména: pomoc 
při přípravě a realizaci sociálně aktivizačních programů pro osoby s těžkým zrakovým postižením, 
program jeden na jednoho, pomoc při osvětových, prezentačních a sbírkových akcích. Naši 
dobrovolníci docházejí i do Domu seniorů, kde dělají společnost zrakově postiženým obyvatelům. 
K 31. 12. 2010 jsme ukončili dobrovolnický program, který probíhal pod záštitou organizace SONS 
a od 1.1.2011 má TyfloCentrum Praha, o. p. s. vlastní dobrovolnický program.

Odborné sociální poradenství
 Odborné poradenství využilo v roce 2010 80 osob, z nichž část docházela na poradenství 
pravidelně, část využila poradenství jen jednorázově. Mezi nimi byli jak osoby s těžkým zrakovým 
postižením, tak i lidé z odborné či laické veřejnosti a rodinní příslušníci. Poradenství se týkalo zejména 
oblasti základních kompenzačních pomůcek, sociálních dávek a možností sociální rehabilitace.  
 V listopadu 2010 jsme uspořádali Den otevřených dveří, kde jsme prezentovali všechny naše 
služby. Během dne bylo návštěvníkům také poskytováno odborné sociální poradenství. 
Také v roce 2010 nás 3x navštívili zástupci organizace Tyfloservis, o. p. s. – klienti si tak v důvěrně 
známém prostředí mohli vybrat potřebnou kompenzační pomůcku. 

Další aktivity 
 13. října 2010 se konala celorepubliková sbírka Bílá pastelka, do které jsme se také zapojili. 
7 dvojic dobrovolníků se pohybovalo po celé Mladé Boleslavi a 1 dvojice působila i v Mnichově 
Hradišti.
 Také v roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s Domem dětí mládeže Na Výstavišti. 
Průběžně byl pořádán zážitkovo vzdělávací program pro školy s názvem „Černá kavárna“, kde si 
studenti mohli vyzkoušet běžně denní činnosti bez kontroly zraku. 
 Prohloubili jsme také spolupráci s gymnáziem Dr. Josefa Pekaře. Jako každý rok jsme spolu 
uspořádali několik akcí – zážitkovo vzdělávací akce ve škole, účast TyfloCentra na studentském 
festivalu. Studenti nám na oplátku pomohli při sbírce Bílá pastelka.

Co se nám podařilo 
 Za úspěšné akce v roce 2010 považujeme účast našich klientů na soutěži pro handicapované 
výtvarníky, která se konala v rámci výstavy Senior – Handicap, aktivní život 2010 v Lysé nad Labem. 
Naši uživatelé zde za své výrobky získali nejedno ocenění. 
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 Druhou, velmi zdařilou akcí, kterou bychom chtěli vypíchnout, byly výlety do Dobrovických 
muzeí. Uživatelé tuto akci velmi pozitivně hodnotili. Pracovníci muzea nám vyšli vstříc, hmatem 
prohlídnout jsme si mohli část exponátů, a při prohlídce nechyběla ani ochutnávka produktů z cukru.
 Tradiční úspěch mělo také vánoční setkání. To jsme v roce 2010 pojali trochu jinak než 
v předchozích letech. O hudební program se postarala nevidomá uživatelka našich služeb spolu 
s dobrovolnicí. Na závěr všichni návštěvníci obdrželi malé dárečky, které vznikly v dílně TyfloCentra 
při ručním tvoření.
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E. Pracoviště Rakovník

 Na pracovišti TyfloCentra v Rakovníku v roce 2010 poskytovaly dle potřeby službu sociální 
pracovnice Žaneta Kylarová, Renata Laňková a Zuzana Dvořáková.  Pozice pracovníka v sociálních 
službách zůstala beze změn obsazena Petrem Kynclem.

Každý měsíc, vyjma období letních prázdnin, jsme pořádali pro uživatele našich služeb nejrůznější 
volnočasové aktivity, besedy, přednášky apod. 

 Z pohledu uživatelů našich služeb byla nejúspěšnější volnočasová aktivita s názvem 
“Trening paměti”. Z ostatních aktivit, které proběhly, můžeme jmenovat například přednášku o životě 
nevidomého s vodicím psem, návštěvu Botanické zahrady při zemědělské škole, kterou nás provedl 
botanik pan Václav Laňka, návštěvu Okresního státního archivu v Rakovníku, přednášku o slavných 
historických osobnostech Rakovnicka atd. Za zmínku stojí i besedy o hustorii hradu Krakovec, 
Křivoklát a o historii státního zámku v Lánech

 Na tomto místě bychom chtěli srdečně poděkovat přednášejícím a všem ostatním, kteří nám 
s realizací akcí pomohli bez nároku na odměnu.

 Pozvánky na již zmíněné aktivity a zajímavé informace o našem pracovišti jsou pravidelně  
uveřejňovány v místních periodikách – Radnice, Raport. Pozvánky a informace lze pravidelně najít 
také v Pražském informátoru.

 V roce 2011 plánujeme navazovat spolupráci s ostatními vydavateli periodik na Rakovnicku. 

 Odborné poradenství jsme neposkytovali pouze lidem se zrakovým postižením, ale i jejich 
známým,  příbuzným, nejrůznějším organizacím a široké veřejnosti.

  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. 

 Celkový počet uskutečněných akcí byl 10, klientů, kteří se akcí jednorázově či pravidelně 
účastnili bylo 32.

 Děkujeme všem spolupracujícím organizacím a institucím za podporu a pomoc v naší práci 
v roce 2010!
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Finanční zpráva

PŘEHLED - VÝNOSY  A  NÁKLADY

Výnosy 
provozní dotace ze státního rozpočtu 3 283 000,00
provozní dotace od měst a krajů 489 392,00
dotace EU 2 424 013,34
příspěvky ÚP 429 577,95
příjmy od klientů 148 631,00
sbírky 1 935,51
přijaté příspěvky - FO, PO 50 924,00
ostatní příjmy 30 306,90
Výnosy celkem 6 857 780,70

Náklady 
osobní náklady 4 548 586,00
nájemné, služby k nájmu 650 672,00
materiál, vč.drobných předmětů 96 625,84
drobný dlouh.majetek, SW 77 243,00
ekonomické služby 210 954,00
pojištění 33 014,00
služby - telefon,poštovné,internet.. 128 374,16
ostatní služby 310 848,00
kurzy, školení,poradenství,autorské odměny 602 955,60
odpisy 11 370,00
bankovní a ostatní poplatky 9 903,00
ostatní drobné náklady 36 813,54
Náklady celkem 6 717 359,14

Hospdářský výsledek 140 421,00

Hospodářský výsledek ve výši 140 421,- Kč bude použit na financování sociálních služeb
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Provozní dotace podle zdrojů a středisek

MPSV  Praha                         sociálně aktivizační služby 240 000,00
MPSV  Praha                         odborné sociální poradenství 175 000,00
MPSV  Praha                         sociální rehabilitace 548 000,00
MPSV  Praha                         průvodcovské a předčitat.služ. 257 000,00
Magistrát hl.města Prahy sociální rehabilitace 80 000,00
Magistrát hl.města Prahy průvodcovské a předčitat.služ. 25 000,00
MČ  Praha 1 centrum služeb 130 000,00
MČ  Praha 2 sociálně aktivizační služby 100 000,00
Provozní dotace  Praha celkem 1 555 000,00
MPSV  Příbram            sociálně aktivizační služby 148 000,00
MPSV  Příbram            odborné sociální poradenství 135 000,00
MPSV  Příbram            sociální rehabilitace 127 000,00
MPSV  Příbram            průvodcovské a předčitat.služ. 131 000,00
MÚ   Příbram provozní náklady na služby 34 392,00
Provozní dotace Příbram celkem 575 392,00
MPSV  Kolín sociálně aktivizační služby 122 000,00
MPSV  Kolín odborné sociální poradenství 112 000,00
MPSV  Kolín sociální rehabilitace 117 000,00
MPSV  Kolín průvodcovské a předčitat.služ. 116 000,00
MÚ  Kolín provozní náklady na služby 40 000,00
Provozní dotace Kolín celkem 507 000,00
MPSV  Ml. Boleslav sociálně aktivizační služby 137 000,00
MPSV  Ml. Boleslav odborné sociální poradenství 141 000,00
MPSV  Ml. Boleslav sociální rehabilitace 145 000,00
MPSV  Ml. Boleslav průvodcovské a předčitat.služ. 125 000,00
MÚ  Mladá Boleslav provozní náklady na služby 80 000,00
Provozní dotace MB celkem 628 000,00
MPSV  Rakovník sociálně aktivizační služby 136 000,00
MPSV  Rakovník odborné sociální poradenství 125 000,00
MPSV  Rakovník sociální rehabilitace 119 000,00
MPSV  Rakovník průvodcovské a předčitat.služ. 127 000,00
Provozní dotace Rakovník celkem 507 000,00
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Provozní dotace podle druhů registrovaných služeb

MPSV    Praha sociálně aktivizační služby 240 000,00
MPSV    Příbram sociálně aktivizační služby 148 000,00
MPSV    Kolín sociálně aktivizační služby 122 000,00
MPSV    Mladá Boleslav sociálně aktivizační služby 137 000,00
MPSV    Rakovník sociálně aktivizační služby 136 000,00
MČ        Praha 2 sociálně aktivizační služby 100 000,00
MČ        Praha 1 sociálně aktivizační služby 32 500,00
MÚ        Příbram sociálně aktivizační služby 8 598,00
MÚ        Kolín sociálně aktivizační služby 10 000,00
MÚ        Mladá Boleslav sociálně aktivizační služby 20 000,00
celkem sociálně aktivizační služby 954 098,00
MPSV    Praha odborné sociální poradenství 175 000,00
MPSV    Příbram odborné sociální poradenství 135 000,00
MPSV    Kolín odborné sociální poradenství 112 000,00
MPSV    Mladá Boleslav odborné sociální poradenství 141 000,00
MPSV    Rakovník odborné sociální poradenství 125 000,00
MČ        Praha 1 odborné sociální poradenství 32 500,00
MÚ        Příbram odborné sociální poradenství 8 598,00
MÚ        Kolín odborné sociální poradenství 10 000,00
MÚ        Mladá Boleslav odborné sociální poradenství 20 000,00
celkem odborné sociální poradenství 759 098,00
MPSV    Praha sociální rehabilitace 548 000,00
MPSV    Příbram sociální rehabilitace 127 000,00
MPSV    Kolín sociální rehabilitace 117 000,00
MPSV    Mladá Boleslav sociální rehabilitace 145 000,00
MPSV    Rakovník sociální rehabilitace 119 000,00
Magistrát hl.města Prahy sociální rehabilitace 80 000,00
MČ        Praha 1 sociální rehabilitace 32 500,00
MÚ        Příbram sociální rehabilitace 8 598,00
MÚ        Kolín sociální rehabilitace 10 000,00
MÚ        Mladá Boleslav sociální rehabilitace 20 000,00
celkem sociální rehabilitace 1 207 098,00
MPSV    Praha průvodcovské a předčitat.služby 257 000,00
MPSV    Příbram průvodcovské a předčitat.služby 131 000,00
MPSV    Kolín průvodcovské a předčitat.služby 116 000,00
MPSV    Mladá Boleslav průvodcovské a předčitat.služby 125 000,00
MPSV    Rakovník průvodcovské a předčitat.služby 127 000,00
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Magistrát hl.města Prahy průvodcovské a předčitat.služby 25 000,00
MČ        Praha 1 průvodcovské a předčitat.služby 32 500,00

MÚ        Příbram průvodcovské a předčitat.služby 8 598,00
MÚ        Kolín průvodcovské a předčitat.služby 10 000,00
MÚ        Mladá Boleslav průvodcovské a předčitat.služby 20 000,00
celkem průvodcovské a předčitatel.služby 852 098,00
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Přehled nákladů na služby podle druhů

Spotřeba materiálu 64 830,81
Drobné předměty do 3000,- 27 236,01
Kompenzační a rehabilitační pomůcky 4 559,02
Drobný dlouhodobý majetek 65 106,00
Opravy a udržování 3 850,00
Cestovné 28 135,00
Reprezentace 3 830,20
Telefonní popl.,poštovné, ost.poplatky 98 079,16
Internet 30 295,00
Nájemné 407 919,00
Služby k nájmu-energie, teplo, voda, ostatní 242 753,00
SW do 7000,- 12 137,00
Ostatní služby 310 848,00
Poradenství, autorské odměny 306 600,00
Ekonomické, účetní, mzdové, auditorské služby 210 954,00
Školení, kurzy 296 355,60
Mzdové náklady 3 140 048,00
Mzdové náklady DPP 72 070,00
Mzdové náklady DPČ 217 480,00
Sociální pojištění 831 610,00
Zdravotní pojištění 287 378,00
Bankovní a ostatní poplatky 9 203,00
Pojištění organizace, zaměstnanců 33 014,00
Ostatní drobné poplatky 1 698,34
Účetní odpisy 11 370,00

Náklady celkem 6 717 359,14
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Seznam registrovaných služeb Středisko Registrační čísla

sociálně aktivizační služby Praha 4553469
sociálně aktivizační služby Příbram 7860207
sociálně aktivizační služby Kolín 3212578
sociálně aktivizační služby Mladá Boleslav 6236843
sociálně aktivizační služby Rakovník 5818242
odborné sociální poradenství Praha 3757251
odborné sociální poradenství Příbram 5203064
odborné sociální poradenství Kolín 8172707
odborné sociální poradenství Mladá Boleslav 4774259
odborné sociální poradenství Rakovník 2274148
sociální rehabilitace Praha 7801284
sociální rehabilitace Příbram 2059884
sociální rehabilitace Kolín 7993158
sociální rehabilitace Mladá Boleslav 2606031
sociální rehabilitace Rakovník 6000640
průvodcovské a předčitat.služby Praha 2850128
průvodcovské a předčitat.služby Příbram 8042361
průvodcovské a předčitat.služby Kolín 2651343
průvodcovské a předčitat.služby Mladá Boleslav 9383304
průvodcovské a předčitat.služby Rakovník 4800079
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Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti TyfoCentrum 
Praha o.p.s.

 Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní Jednotky TyfloCentrum Praha o.p.s. IČ 
26727765 k 31. prosinci 2010. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány účetní 
jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. 

 Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky 
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit 
naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a 
průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. 

 Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a 
významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem 
přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku. 

 Pod1e mého názoru , účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý 
obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky TyfloCentrum Praha o.p.s. k 3l. prosinci 2010 a 
výsledek hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy České republiky. 

,, výrok bez výhrad ‘’ 

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 1533 tis. Kč, cizí zdroje 819 tis. Kč. 

V Praze, dne 3l. května 2011 

     Ing. František Meierl 
     auditor-č.osvědčení 1160 
     Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín

Přílohy: - Rozvaha
  - Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k UZ
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