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1. Základní údaje o společnosti 

 

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

 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

 

Sídlo:   Na Plovárnou 5, 586 01 JIHLAVA 

 

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:  www.tyflocentrumjihlava.cz 

 

Statutární orgán:  Mgr. Dudr Viktor, předseda správní rady 

 

Zakladatel:   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Krakovská 21, Praha 1, 

IČ: 65399447 

 

Správní rada 

 Mgr. Dudr Viktor, předseda správní rady  

 RNDr. Bubeníčková Hana, od října 2007 Mgr. Křížová Táňa 

 Bouzková Ludmila  

 

mailto:jihlava@tyflocentrum.cz
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Dozorčí rada 

 Skálová Jana, předsedkyně dozorčí rady 

 Ing. Kolář Zdeněk, od října 2007 Tručková Eva 

 Šána Zdeněk 

 

 

 

 

2. Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

 

Erika Fojtlová DiS.   ředitelka    

Marie Fialová   sociální pracovník   

Radovan Jakubík  terénní sociální pracovník  

Jiří Šťastný   lektor výuky PC   

Jaroslav Volavka DiS. koordinátor projektu ESF    do 30.6.2007  

Adéla Bodišová  uklízečka    

 



 5 

3. Poslání a cíle 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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4. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období  

 

4.1. Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2007 

Náklady: 

Spotřeba matriálu                                                                             38 356,- Kč 

Cestovné                                                                                            3 771,- Kč 

Nájemné  včetně služeb                                                                   63 264,- Kč 

Výkony spojů                                                                                   29 296,- Kč 

Ostatní služby                                                                                 229 010,25 Kč 

Mzdové náklady                                                                             674 574,- Kč 

Zákonné sociální pojištění                                                              234 178,- Kč 

Poplatky                                                                                                   60,- Kč 

Finanční náklady                                                                               17 346,30 Kč 

Náklady celkem                                                                          1 289 855,55 Kč 

 

Výnosy: 

Tržby z prodeje služeb                                                                        42 790,- Kč 

Přijaté úroky                                                                                             381,05 Kč 

Zúčtování fondů                                                                                106 556,52 Kč 

Ostatní výnosy                                                                                         193,- Kč 

Přijaté příspěvky                                                                                  16 118,86 Kč 

Dotace OPRLZ                                                                                   595 678,97 Kč 

Dotace kraje, města, obce                                                                   446 407,- Kč 

Dotace ÚP                                                                                             42 071,20 Kč 

Výnosy celkem                                                                                1 250 196,60 Kč                

 

Hospodářský výsledek 

Za rok 2007 dosáhla obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Jihlava o.p.s. ztráty ve výši 

39 658,95 Kč. 
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4.2. Majetek a závazky 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                  0,- Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          257 942,- Kč 

Oprávky k DDM                                                                        - 257 942,- Kč 

Peníze v hotovosti                                                                            7 560,50 Kč 

Peníze na bankovním účtu                                                           217 945,26 Kč 

Poskytnuté zálohy                                                                            2 700,- Kč 

Závazky k dodavatelům                                                                        63,- Kč 

Závazky k zaměstnancům                                                                      0,- Kč 

Závazky ze sociálního zabezpečení                                                       0,- Kč 

Závazky k FÚ                                                                                        0,- Kč 

Zúčtování dotací-závazek                                                         115 631,29 Kč 

Náklady příštích období                                                                  726,60 Kč 

Dohadné účty pasivní                                                                 31 062,- Kč 

 

 

 

 

 

4.3. Základní ekonomické ukazatele 

 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 

Běžná likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 

Pohotová likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 

Okamžitá likvidita 0 1,96 1,11 2,41 1,95 

Podíl dotací na vlast.jmění 0 455 582 1270 542 

                  

Vzhledem k tomu, že společnost vznikla až v říjnu roku 2003, ukazatele za tento rok nelze 

spočítat, neboť činnost začala společnost vyvíjet až od ledna 2004. Ukazatele likvidity 

dokazují, že společnost je stabilní a má dostatečné finanční zdroje na hrazení svých závazků. 

Zvýšení hodnot likvidity dokazuje kvalitní hospodaření společnosti. Závislost společnosti na 

dotacích je velmi vysoká neboť dotace představují ve všech čtyřech letech (2004, 2005, 2006 

a 2007) více než 80% celkových výnosů. Velký nárůst dotací v roce 2006 byl způsoben 

získáním finančních prostředků z programu OPRLZ, naopak v roce 2007 se projevilo snížení 

získané dotace oproti předchozímu období. 

 



 9 

                   

0

500

1000

1500

2003 2004 2005 2006 2007

Výš e prov oz níc h dotac í v  letec h 

2003-2007

provoz ní dotace

                               
 

Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech organizace v letech 2004 – 2007 

ukazují následující grafy:  

 

                                    

Podíl jednotlivých druhů výnosů na 

celkových výnosech v roce 2004

tržby za vlastní výkony

ostatní výnosy

tržby z prodeje

majetku

přijaté příspěvky

provozní dotace

 
 

 

                                     

Podíl jednotlivých druhů výnosů na 

celkových výnosech v roce 2005

tržby za vlastní

výkony
ostatní výnosy

tržby z prodeje

majetku
přijaté příspěvky

provozní dotace

 
 

 

 

 

 

 

 



 10 
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Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech organizace je stabilní, největší 

podíl představují mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které 

v roce 2004 představovaly 64,25% celkových nákladů, v roce 2005 58,64% celkových 

nákladů, v roce 2006 68,41% a v roce 2007 70,52% celkových nákladů. Mírné zvýšení 

v letech 2006 a 2007 bylo způsobeno rozšířením činnosti organizace a tím i potřebou většího 

počtu zaměstnanců.  
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      5. Naše činnost v roce 2007 

 

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. V roce 2007  

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. registrovalo své služby v registru MPSV. Jedná se o: odborné 

sociální poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu a sociálně aktivizační služby 

pro zdravotně postižené. 

 

 

 

5.1. Sociálně aktivizační služby 

5.1.1. Nácvik práce s PC pomůckami 

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. Uživatelé mají možnost využít standardních kurzů v trvání 50 hodin, popř. 

podle potřeby využít nástavbových kurzů.  
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V rámci standardních kurzů mají uživatelé možnost získat následující dovednosti: 

       Výuka základní obsluhy PC 

       Výuka práce s MS Word  

       Obsluha speciálních software pro zrakově 

handicapované 

       Práce s tištěným textem 

       Výuka zálohování dat 

       Výuka práce s elektronickou poštou 

       Výuka práce s internetem 

       Internetový klub 

Po skončení kurzů nadále poskytujeme technickou podporu HW a SW. 

V roce 2007 absolvovalo kurz PC 10 klientů, což činí 203 hodin výuky.  

 

5.1.2. Kurz sociálních dovedností 

Jedná se o kurzy získávání znalostí a dovedností potřebných pro soběstačný život, vzdělávání 

a hledání pracovního uplatnění se zrakovým handicapem. Tomuto kurzu  předcházela 

„Rétorika“, kde se klienti pomocí cvičení a her učili správnému mluvenému projevu. V roce 

2007 pak kurzy byla zaměřeny právě na získávání specifických dovedností, které uživatelé 

s handicapem potřebují uplatňovat v běžném životě. 

V roce 2006 navštívilo kurz sociálních dovedností 11 uživatelů při 20 kontaktech. 

 

5.1.3. Masáže 

Tato služba je doplňková, ovšem zaznamenává vzrůstající počet klientů. Masáže provádí 

nevidomý masér pan Miroslav Liml, a to jednou týdně. Službu využilo 15 uživatelů při 143 

kontaktech. 

 

5.1.4. Výtvarná dílna 

V rámci této volnočasové aktivity mají uživatelé možnost seznámit se s nejrůznějšími 

technikami práce s materiály. Uživatelé preferují práci s hlínou, ze které vytváří výrobky na 

pověšení, ale i velké plastické figury. Modelují také ze slaného těsta, vytváří věci z papíru 

nebo nejrůznějšími technikami vyzdobují trička. Dílnu vedla nejdříve paní Holubová, v říjnu 

ji vystřídala na dohodu o pracovní činnosti paní Miluše Neradová, která je zaměstnána jako 

pracovní terapeut v Psychiatrické léčebně. 

Dílnu navštěvovalo 10 klientů při 163 kontaktech. 
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5.1.5. Volnočasové aktivity 

Hlavním účelem volnočasových aktivit je aktivizace zbytkových schopností klienta k většímu 

zapojení do života, využíváme také doplňkových forem rehabilitace. 

V rámci volnočasových aktivit  uživatelé využívají především společného stravování a 

stolování, kde mají jedinečnou možnost si vzájemně vyměňovat zkušenosti při práci 

v domácnosti. Využívají také zvukové střelby jako sportu vhodného především pro nevidomé, 

jedná se především o nácvik soustředění a sluchové analýzy. 

Pro uživatele pořádáme také nejrůznější besedy a přednášky. Jejich zaměření je nejrůznější, 

reflektuje však především užitím v běžném životě. Celkově se jednalo o 47 klientů při 701 

kontaktech. 

Výběr z nejzajímavějších akcí, které se uskutečnily v roce 2007: 

7.3. jsme navštívili výstavu obrazů v Bráně Matky Boží v Jihlavě 

19.3. jsme s klienty podnikli výlet do Krajské knihovny Havlíčkův Brod, do oddělení 

zvukových knih. Po celou dobu návštěvy nás provázela p. Lacinová, která nás nejenom 

provedla po celé knihovně, ale také nás seznámila se službami knihovny. 

21.3. jsme absolvovali přednášku o aranžérství a jarních dekoracích v rámci akce Městské 

knihovny Jihlava na téma Vítání jara 

5.6. a 7.6. jsme absolvovali exkurzi na Hasičské stanici v Jihlavě. Pan Kinský, velitel stanice, 

se nám plně věnoval, vše jsme si pomohli důkladně prohlédnout a vyzkoušet 

21.7. jsme uskutečnili turistickou akci na Zaječí skok blízko Jihlavy 

7.8. jsme navštívili jihlavské katakomby, kde jsme také měli možnost si vše důkladně 

prohlédnout 

19.9. jsme se jako partner Města Jihlavy zúčastnili akce Mezi světy v rámci Týdne mobility. 

V rámci této akce jsme měli prezentační stánek, ve kterém jsme představili naši činnost 

23.9. se uskutečnil výlet do Kroměříže. Zde jsme měli domluvenou prohlídku hlavní trasy na 

arcibiskupském zámku. Poté následoval individuální program. 

25.9. se uskutečnila dovednostní soutěž v čichu, hmatu a chuti 

10.10. jsme navštívili Třebíč. Prvním cílem cesty byla Oblastní odbočka Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých, kde jsme se seznámili s novými prostory. Poté jsme 

navštívili Baziliku sv. Prokopa a také staré židovské město 

V tomto roce jsme také zavedli putovatelská odpoledne, kdy prostřednictvím přednášky, 

ochutnávky tradičního jídla a pomocí typických předmětů z této země navštívíme konkrétní 

evropskou zemi. Tímto způsobem jsme navštívili Francii, Itálii, Španělsko, Řecko a Rusko. 



 16 

 

 

5.1.6. Zážitkové kurzy 

„Jak komunikovat s nevidomými a nebát se“ 

Účel kurzů: seznámit nejrůznější skupiny se zásadami komunikace a jednání s nevidomými. 

Naučit zásadám průvodcovství nevidomých a jednání v dalších situacích, do kterých se může 

dostat každý z nás. 

Kombinací modelových situací, přednášky, besedy a prožitkové metody se účastníci dozví, 

jak jednat s nevidomými a slabozrakými, vyzkouší si, jaké to je si v černu slepoty uvařit kávu, 

dojít do cíle cesty nebo něco vyřídit na úřadu.  

Kurz standardně trvá cca 2 hodiny, jeho délku lze libovolně přizpůsobit.  

Na úvod se účastníci seznámí se službami TyfloCentra Jihlava o.p.s., pomocí modelových 

situací se seznámí s nejdůležitějšími otazníky v jednání s nevidomými a slabozrakými. 

Prostřednictvím prožitkové metody si potom účastníci budou moci vyzkoušet chůzi s bílou 

holí, nejrůznější pomůcky apod. V závěrečné části pak budou mít možnost seznámit se 

s kompenzačními pomůckami a formou besedy zjistit, co jim není jasné a co je zajímá. 

Zážitkový kurz lze uskutečnit v prostorách TyfloCentra nebo na klientem určeném místě. 
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Součástí kurzu je brožura „Ne tak, ale tak“, která stručně a jasně vysvětluje danou 

problematiku.  

Celý kurz je zdarma. 

 

 

 

 

5.1.7. Časopis Střípky z Jihlavy 

V periodě cca jednoho měsíce vydáváme pro naše uživatele informační časopis, kde jsou jim 

podávány informace o aktuálním dění v jihlavské kultuře, o změnách v sociální oblasti, 

uveřejňujme zde pozvánky na akce, které budeme pořádat, apod. 
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5.2. Průvodcovská a předčitatelská služba 

5.2.1. Předčítání 

Tato služba je spojena především s předčítáním v domácím prostředí, kde dobrovolníci 

předčítají uživatelům knihy, periodika či došlou poštu. Tuto službu využívají 2 klientky a 

v roce 2007 to bylo celkem 93 hodin. 

 

5.2.2. Doprovody 

Doprovody zajišťujeme dle přání uživatele, především na úřady, k lékaři, na poštu či do 

banky. Kromě pracovníků TyfloCentra zajišťují doprovody také dobrovolníci, kteří byli pro 

tuto činnost vyškoleni. 

V roce 2007 využilo doprovodů 10 uživatelů při 68 kontaktech. 

 

5.3. Sociální poradenství 

Naše společnost poskytuje základní informace o problematice zrakového postižení, o 

možnostech a omezeních, které přináší. Uživatele informujeme nejen o obecných 

záležitostech spojených např. s důchodovým zabezpečením, státní sociální podporou, apod., 

ale také se specifickými možnostmi a zabezpečením, které jim zákon umožňuje. Zároveň 
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zprostředkováváme kontakt s dalšími institucemi (i zdravotnickými), které poskytují služby 

jiného charakteru, dle potřeb klienta. V roce 2007 se uskutečnilo 136 osobních kontaktů a 343 

telefonických, jednalo se o jednorázové informace klientům, potencionálním klientům, 

veřejnosti, studentům, apod. Sociálního poradenství využilo 22 uživatelů při 121 kontaktech.  
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5.4. Projekt Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh 

práce v kraji Vysočina  

 

V loňském roce ukončilo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. projekt Integrace nevidomých a 

zrakově postižených občanů na trh práce v kraji Vysočina v rámci OP RLZ ( operační 

program rozvoje lidských zdrojů ).  

Hlavním cílem projektu je účinně přispět ke zvýšení míry integrace nevidomých a jinak těžce 

zrakově postižených občanů do společnosti. 

Specifickými body projektu jsou: 

 Zvýšit zaměstnatelnost nevidomých a jinak zrakově postižených osob 

 Poskytnout zrakově postiženým rozšiřující vzdělání a odborné dovednosti, a to 

především v oblasti výpočetní techniky 

 Podpora zrakově postižených při hledání zaměstnání a začlenění do pracovního 

procesu 

 Navázání kontaktů mezi zaměstnavateli a zrakově postiženými uchazeči o zaměstnání 

  

5.4.1. Kurz PC   

Jedná se o individuální výuku klienta dle předem dohodnutého rozvrhu a obsahu kurzu. Při 

tomto kurzu se přihlíží k individuálním potřebám jednotlivých klientů. Celý kurz je zakončen 

testem. Na základě výsledků tohoto testování znalostí je vystaveno osvědčení, kterým se 

klient může do budoucna prokazovat. Tato služba je klienty projektu intenzivně využívána. 

V roce 2007 využilo kurzů PC 21 uživatelů při 113 hodinách. 

 

5.4.2. Asistence  

Tato aktivita spočívá především v doprovodech klientů na určité místo. Průvodcovství 

spočívá nejčastěji v doprovodu klienta z autobusového či vlakového nádraží do prostor 

TyfloCentra Jihlava a zpět. Tuto službu většinou využívají klienti, kteří se zúčastňují kurzů 

výpočetní techniky. Tuto službu využilo 7 uživatelů při 130 kontaktech. 

 

5.4.3. Poradenství   

Tato činnost zajišťuje našim klientům informační podporu z oblasti pracovního uplatnění 

během jejich účasti při projektových aktivitách i mimo ně. Klienti tak mají možnost poradit se 

a získat důležité informace při řešení různých problémů souvisejících s jejich pracovním 
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uplatněním. O tuto službu mají klienti také velký zájem, jednalo se o 12 uživatelů při 101 

kontaktech. 

 

5.4.4. Semináře pro klienty  

Klienti této aktivity mají možnost zúčastňovat se odborně zaměřených seminářů, které pro ně 

TyfloCentrum Jihlava v rámci projektu zajišťuje. Tyto semináře se zaměřují na pracovní 

uplatnění lidí a všechno co s tímto souvisí. Přednášejícím v těchto kurzech je pan PhDr. 

Zbyněk Galvas. V loňském roce jsme pro potřeby klientů také zavedli Administrativní kurzy, 

v jejichž rámci mají klienti možnost seznámit se základy práva, Zákoníkem práce, základy 

psychologie, apod. Kurzy pokračují  po ukončení projektu pod hlavičkou TyfloCentra.  

 

5.4.5. Nalezení zaměstnání  

Během období, kdy klienti využívají služeb našeho projektu, se pracovníci projektu snaží 

těmto klientům zprostředkovat vhodné pracovní místo. Dochází ke kontaktování 

zaměstnavatelů, hledání možností zaměstnat tyto osoby a případnému umístění našich klientů 

k zaměstnavateli, který projeví zájem. Celkově se podařilo zajistit zaměstnání pro 4 klienty. 

Všichni z klientů v zaměstnání nadále setrvávají. 
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5.5. Vzdělávání 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. se snaží, aby její zaměstnanci využívali možnost k vzdělávání a 

rozvíjení schopností a dovedností.  

Jeden zaměstnanec pokračoval ve studiu na Univerzitě Hradec Králové obor Sociální a 

charitativní práce. Jeden zaměstnanec ukončil vzdělávání počítačové gramotnosti ECDL 

komplet. Jeden zaměstnanec se přihlásil a v roce 2008 bude navštěvovat Rekvalifikační kurz 

pro pracovníky v sociálních službách. Jeden pracovník ukončil vzdělávání v certifikovaném 

kurzu Personální management.  

Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se průběžně v roce 2007 

zúčastňoval metodických dnů a školení pro lektory PC. 

 

Přehled nejvýznamnějších školení, která absolvovali zaměstnanci v roce 2007: 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Raná péče – Jak pracovat s klienty 

Konference Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

Metodické dny a školení pro lektory PC 

 

5.6. Další činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

Naše organizace se v průběhu roku 2007 zúčastňovala komunitního plánování města Jihlavy. 

Jednalo se o řízené semináře se společností Agora CE a zástupci pověřených obcí. Naše 

organizace se také pravidelně zúčastňovala zasedání sociálně zdravotní sekce poskytovatelů 

sociálních služeb kraje Vysočina. 
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6. Poděkování 

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 

 Krajský úřad kraje Vysočina 

 MUDr. Anselma Švandová, zubní lékařka 

 BÖHM spol. s.r.o. 

 IEG s.r.o. 

 ETIS s.r.o. 

 MultiMarket Telč 

 Služby města Telč 

 Jihlamax s.r.o. 

 Optonet Comunnication s.r.o. 
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