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1.Základní údaje o společnosti 
 

Název společnosti: TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
 

Sídlo:   Mahenova č.1699/3 586 01Jihlava 
 

Telefon, fax:  567 330 082 

e-mail:  jihlava@tyflocentrum.cz 

 

IČ: 269 08 042 

DIČ: 314-269 08 042 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. oblastní odbočka  Křížova č.1 Jihlava 

číslo účtu:   1468239329/0800 

 

číslo zápisu v rejstříku OPS:  

Krajský soud v Brně, rejstřík OPS,oddíl O, vložka 225 

 

www stránky:  http://tyflocentrum.cz/jihlava 

 

Statutární orgán:  Mgr. Dudr Viktor, předseda správní rady 

Fialová Marie, ředitelka 

 

Zakladatel:   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Krakovská 21, Praha 1, 

IČ: 65399447 

 

Správní rada (k 18.7.2003): 

 

 Mgr. Dudr Viktor, předseda správní rady  

 RNDr. Bubeníčková Hana,člen správní rady 

 Bouzková Ludmila, člen správní rady 

 

Dozorčí rada (k 18.7.2003): 

 

 Skálová Jana, předsedkyně dozorčí rady 

 Ing. Kolář Zdeněk, člen dozorčí rady 

 Šána Zdeněk, člen dozorčí rady 

mailto:jihlava@tyflocentrum.cz
http://tyflocentrum.cz/jihlava
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Druh obecně prospěšných služeb: 
 

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům poskytovat 

níže uvedené služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry 

samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto 

postižených osob do společnosti 

 poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a 

v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících 

život 

 komplexní rehabilitace a rekvalifikace 

 zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů, 

vydávání brožur, bulletinů a časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně 

postižených 

 odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav 

pracovišť pro zdravotně postižené občany 

 vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a 

poradenská činnost související s pracovním uplatněním  

 služby osobní asistence a další služby sociální péče 

 provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, 

zájmová a klubová činnost) 

 

b) poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro 

zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro 

neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele 

 

c) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených 

občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek 

ve prospěch služeb pro takto postižené osoby 
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2.Poslání, cíle a historie společnosti 

 
Nevidomý a těžce zrakově postižený člověk bývá díky svému handicapu 

často vyřazen z běžného života společnosti. Obtížněji  se vyrovnává s nutností 

dělat řadu věcí zcela jiným způsobem, než většina ostatních lidí. Cítí omezení 

v možnostech vzdělávání, pracovního i společenského uplatnění. Soustavné 

neuspokojování cílů, přání a tužeb, i uvnitř primárních skupin, vede 

k postupnému snižování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů 

s okolím a postupné izolaci. 

 

Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Jihlava,  je pomáhat 

nevidomým a slabozrakým občanům kraje Vysočina dosáhnout maximální 

možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života. 

 

Cílem společnosti je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat 

k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, 

odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při 

zvládání obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost služeb sociální 

intervence pro občany s těžkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postižením 

v rámci kraje Vysočina , zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní 

rehabilitaci, rekvalifikaci a další speciální služby. Integrací nevidomých a 

slabozrakých lidí chce minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a 

ekonomické důsledky zrakového postižení.  
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Historie obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Jihlava začíná jejím 

založením a zápisem do rejstříku o.p.s. Krajského soudu v Brně dne 8.10.2003 

pod oddílem O. ,vložka 225. 

Zřizovatelem společnosti byla Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých. Centrum bylo budováno na základě Střediska integračních aktivit 

SONS, které v Jihlavě působí od roku 2002 jako specializované pracoviště pro 

občany s těžkým zrakovým a kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením. 

V roce 2003 bylo ustanoveno centrum denních služeb pro nevidomé a 

slabozraké občany kraje Vysočina – TyfloCentrum Jihlava, stále v rámci SONS 

ČR o.s., V souvislosti se změnou financování sociálních služeb a přesunutím 

jeho těžiště na regiony se vytvářela samostatná organizace ve formě obecně 

prospěšné společnosti. 

Svou činností navazuje na předcházející organizaci SIA a dle záměru svého 

zřizovatele přebírá služby, které by již nemohly být do budoucna poskytovány 

v rámci SONS. 

Od října 2003 a začátkem roku 2004 byla činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

realizována dobrovolnicky.  

 19. dubnu 2004 nastoupila p.Vítková do funkce  ředitelky.  

 16. května 2004 byl převeden z TC Brno pan Jakubík jako instruktor 

výpočetní techniky pro zrakově postižené.  

 Po odvolání paní Vítkové Správní radou nastoupila 1.srpna 2004 na její místo 

p.Fialová. Paní Vítková ukončila pracovní poměr v listopadu 2004. 

 15. září 2004 byl přijat na DPČ pan Komínek jako Správce PC sítě. 

 23. září 2004 nastoupila na průvodcovskou službu pro klienty paní Kreplová. 

 

Společnost během roku 2004 přebrala služby, které dříve poskytovala SONS a 

od srpna 2004 jejich nabídku rozšířila. 

SONS ČR nadále poskytuje TyfloCentru Jihlava, o.p.s. metodické zázemí a 

odborné vzdělávání.  
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3.Zpráva o činnosti 

 
     TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (dále jen TC) poskytuje sociální a 

tyflotechnické služby nevidomým a slabozrakým občanům kraje Vysočina. 

Nabízí aktivity různého typu, které směřují k integraci lidí se zrakovým 

postižením do běžného života společnosti. 

 Nácvik práce s PC pomůckami: programu zaměřenému na práci 

s náročnými elektronickými pomůckami na bázi PC se v průběhu roku 

zúčastnilo 9 klientů ve 450 vyučovacích hodinách. Jedná se o významný 

výukový program,  neboť PC jako kompenzační pomůcka osvobozuje 

nevidomé od závislosti na druhých v případě čtení, psaní, vzdělávání, 

získávání informací a jejich uchovávání. Výuku zajišťoval jeden instruktor, 

zúčastňoval  se veškerých školení instruktorů výpočetní techniky, které 

bezplatně zajišťuje zakladatel naší společnosti. Odborné poradenství 

zajišťovali zdarma pracovníci společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
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 Sociální poradenství: této služby spojené s pomocí při jednání na úřadech a 

s poskytováním informací v sociální oblasti využilo 75 klientů/121 hod. 

 Poradenství základní 

TC poskytuje základní informace o problematice zrakového postižení, o 

možnostech a omezeních, které přináší. Zároveň zprostředkovává kontakt 

s dalšími (i zdravotnickými) institucemi, které poskytují služby jiného 

charakteru, dle potřeby klienta (108 osobních a 280 telefonických kontaktů). 

 Sociální dovednosti: jedná se o kurzy získání znalostí a dovedností 

potřebných pro soběstačný život, vzdělávání a hledání pracovního uplatnění 

se zrakovým handicapem. Tohoto kurzu se v roce 2004 zúčastnilo 150 

klientů/300 hod. Bez nároku na honorář jej vedl PhDr. Zbyněk Galvas. 

 Psychologická poradna: individuální pohovory s PhDr. Galvasem ze SONS 

ČR využilo   8 klientů při 32 kontaktech.  

 Masáže: Masáže prováděl nevidomý masér pan Miroslav Liml jednou týdně 

a navštívilo je průběžně 216 klientů. 

 Výtvarná dílna: Dílnu vede paní Milada Holubová, která se již od mládí 

věnuje výtvarné činnosti a s našimi klienty pracuje bez nároku na honorář. 

Jednou týdně poznává základy práce z hlínou a jinými materiály  13 klientů 

při 416 hodinách. 
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 Volnočasové aktivity: Aktivizace zbytkových schopností klienta k většímu 

zapojení do života formou volnočasových aktivit s doplňkovými formami 

rehabilitace. Relaxační cvičení a cvičení na míčích je jedna ze začínajících 

činností našeho denního centra a je přihlášeno 16 klientů.  

Skupinové vaření a stolování je zájmová činnost , při které si předávají naši 

klienti se zrakovým postižením své zkušenosti při práci v domácnosti. 65 

kontaktů. 

Zvuková střelba je nejen sport, ale ve formě pro nevidomé jde zejména o 

nácvik soustředění a sluchové analýzy.  82 kontaktů. 

Přednášky a besedy během celého roku byly  zaměřeny na témata  

pomáhající v běžném životě. Jako přednášející se vystřídali například: 

Městská policie; pracovníci odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy; 

oční lékařka; pracovnice Zdravotních potřeb a další.  32 klientů/802 hod. 
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 Předčítání: Tuto službu využívají 2 klienti jednou týdně a v roce 2004 to 

bylo 160 hodin. 

 Doprovody: Doprovody na úřad, k lékaři a jiné doprovody klientů spojené 

s pomocí v orientaci zabezpečují kromě pracovníků denního centra taky 

dobrovolníci z řad studentů Sociální školy. Tito studenti se zúčastnili 

proškolení základů průvodcovské služby, které provedla RNDr. Hana 

Bubeníčková z TyfloCentra Brna, o.p.s. 

 

Celkový přehled podílu jednotlivých aktivit na činnosti TyfloCentra JI: 

 

Poskytovaná služba Klienti Hodiny 

Výuka práce na PC s hlasovým výstupem 9 450 

Sociální poradenství 75 121 

Sociální dovednosti 150 300 

Psychologická poradna 8 kontakty       32  

Masáže 216  

Výtvarná dílna 13 416 

Zvuková střelba  82 

Volnočasové aktivity/besedy, přednášky.../ 32 802 

Předčítání 2 160 

 Celkem využilo služeb 505 2331 

 

 

Poradenství a informace spojené 

s problematikou zrakově postižených 

kontakty 

osobní        108       

kontakty 

telefonické 280               
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4.Přehled rozsahu příjmů podle zdrojů 

Příjmy Kč 

dotace MPSV 274 500,- 

dotace KÚ kraje Vysočina 174 500,- 

dotace Magistrát města Jihlavy 0,- 

dotace celkem 449 000,- 

dar SONS ČR  42 150,- 

dar IEG s.r.o 2 000,- 

dar  p. Jakubík 4 000,- 

dar MUDr. Švandová 5 000,- 

dary celkem 53 150,- 

příspěvky klientů za ostatní služby 2 500,- 

příspěvky na výuku na PC 50 000,- 

příjmy za služby celkem 52 500,- 

úroky v bance 796,- 

Úřad práce Jihlava 4 727,- 

ostatní příjmy celkem 5 523,- 

    

Příjmy celkem 560 173,- 
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5.Závěr a výhled do dalšího období 
 

Rok 2004 prokázal účelnost a nezbytnost sociálních služeb pro cílovou 

skupinu nevidomých a slabozrakých na profesionální bázi.  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují a podporují naši 

činnost, i všem kdo se na ní podílejí. Poděkování patří členům správní a dozorčí 

rady. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. by se neobešla bez pomoci  sponzorů: 

 Magistrát města Jihlavy 

 MUDr. Anselma Švandová, zubní lékařka 

 BÖHM spol. s.r.o. 

 IEG s.r.o. 

 ETIS s.r.o. 

 MultiMarket Telč 

 Tresor servis Jakubík 

 Služby města Telč 

 Jihlamax s.r.o. 

 

 Chceme ocenit  dobrou spolupráci a podporu  dalších organizací (zakladatel 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Tyfloservis o.p.s., 

magistrát, úřad práce, krajský úřad a další). 

Nelze zapomenout ani na naše klienty, na jejich aktivitu a podněty, které nám 

ke zkvalitnění našich služeb přinášejí. 

V příštím roce  chceme udržet dosavadní úroveň poskytovaných služeb a 

budeme hledat nové způsoby práce s našimi klienty.  

 

 

Výroční zprávu připravila na základě podkladů ředitelka Marie Fialová 

 

V Jihlavě 16.5.2005 
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