
Výroční zpráva 
2009 

 
 

 
 

 

 



Základní údaje o společnosti 

 

Název společnosti:  TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 
 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 
 
Sídlo:     Nad Plovárnou 5, 586 01 JIHLAVA 
 
Telefon, fax:    567 330 082 

e-mail:   jihlava@tyflocentrumjihlava.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 

Č. zápisu v rejstříku OPS: Krajský soud v Brně, rejstřík OPS, oddíl O, vložka 225 
 

www stránky: www.tyflocentrumjihlava.cz 
 
Statutární orgán:  Dr. Břetislav Verner, předseda správní rady  

 

Zakladatel:    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Krakovská 21, Praha 1 

IČ: 65399447 

 
Správní rada 

 Dr. Břetislav Verner - předseda správní rady 

 Josef Stiborský 

 Ludmila Bouzková, od 8. října 2009 Miroslav Liml 

 
Dozorčí rada 

 Mgr. Jana Skálová - předsedkyně dozorčí rady, do 8. října 2009 

 Eva Tručková - předsedkyně dozorčí rady, od 8. října 2009 

 Zdeněk Šána, od 8. října 2009 Marie Fialová 

 Jaroslav Volavka, DiS.,  od 8. října 2009 

 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz


Seznam pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 
 

Kamila Musilová, DiS. ředitelka a sociální pracovník, od 9. září 2009 

K. Vondráková 

Radovan Jakubík  pracovník v sociálních službách, lektor výuky PC 

Jiří Šťastný správce PC sítě a administrativní pracovník, 

do 30. dubna 2009 

Renata Cekulová, DiS. sociální pracovník, od 1. srpna 2009 

Adéla Bodišová  technický a pomocný administrativní pracovník 

   

 

 

Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v organizační struktuře 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, 

o.p.s. dle jednotlivých registrovaných služeb podle zákona 108/2006 Sb. Tato 

organizační struktura je platná od 1. srpna 2009. Každá barva odpovídá postavení 

pracovníka v organizaci. 

 

 

Kamila Vondráková, 
DiS. 

ředitelka organizace a 
sociální pracovník pro 
všechny registrované 
služby (OSP, PPS, 

SAS) 
 

 
 

 

Renata Cekulová, DiS. 
sociální pracovník pro 

odborné sociální 
poradenství a sociálně 
aktivizační služby pro 

seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

 

Radovan Jakubík 
pracovník v sociálních 

službách pro 
průvodcovské a 

předčitatelské služby a 
sociálně aktivizační 

služby 

 

Adéla Bodišová 
technický a pomocný 

administrativní 
pracovník 

 

 



Poslání a cíle společnosti 

Díky svému handicapu jsou osoby se zrakovým postižením často vyřazeny 

z běžného života společnosti. Je pro ně těžké se vyrovnat s tím, že se musí naučit 

dělat hodně věcí, které pro ně bylo dříve běžné vykonávat jako většina společnosti, 

jiným způsobem. Handicapovaní lidé se cítí být omezeni v přístupu ke vzdělání, 

k práci a také k společenskému uplatnění. Dlouhodobé neuspokojování tužeb, cílů 

a přání, 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, o.p.s. 

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.  



Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2009 

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

služby osobám se zrakovým postižením v kraji Vysočina. TC je registrovaný 

poskytovatel sociálních služeb v registru MPSV. Jde o tyto služby:  

 Odborné sociální poradenství  

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

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

postižením do běžného života společnosti.  

 

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 zprostředkováváme kontakt s dalšími institucemi 

(i zdravotnickými), které poskytují služby jiného charakteru, dle potřeb klienta.  

V roce 2009 se uskutečnilo 76 osobních kontaktů a 236 telefonických, jednalo 

se o jednorázové informace klientům, potencionálním klientům, veřejnosti, 

studentům, apod. Sociálního poradenství využilo 12 uživatelů při 28 kontaktech. 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Předčítání 

Předčítání je zajišťováno v rámci průvodcovské a předčitatelské služby. 

Předčítání probíhá v domácnosti u klienta, či někdy také bývá součástí průvodcovské 

služby. Převážně je tato služba spojena s předčítáním v domácím prostředí, kde 

dobrovolníci předčítají uživatelům knihy, periodika či došlou poštu. Předčitatelskou 

službu v roce 2009 využilo 11 klientů v celkové dotaci 12 hodin a 15 minut. 

Doprovody 

Doprovody zajišťujeme po domluvě s uživateli jak v pracovní dny, 

tak o víkendu. Nejčastěji  jsou uživatelé doprovázeni na úřady, k lékaři, na poštu 

či do banky, ale také do obchodů.  



Kromě pracovníků TC zajišťují doprovody také dobrovolníci, kteří byli pro tuto 

činnost vyškoleni. 

V roce 2009 využilo doprovodů 15 uživatelů při 102 kontaktech, 

což dohromady činí 140 hodin. 

Využíváme také služeb tzv. jednorázových dobrovolníků, kteří jsou nejčastěji 

z řad rodinných příslušníků uživatelů, ale také to jsou studenti, kteří u nás absolvují 

praxi, apod. Tito dobrovolníci jsou nepostradatelní při pořádání nejrůznějších výletů 

a akcí v terénu a také mimo Jihlavu.  

Jednorázové doprovody v roce 2009 poskytlo našim uživatelům 

8 dobrovolníků.  

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Zácvik s náročnou kompenzační pomůckou na bázi PC 

Tato činnost je jednou z hlavních a nejdůležitějších aktivit TC, protože PC 

je kompenzační pomůcka, která osoby se zrakovým postižením zbavuje závislosti 

na svém okolí. Po absolvování kurzu jsou  klienti schopni samostatného psaní, čtení, 

vzdělávání, získávání informací a také jejich uchovávání. 

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

potřeby využít nástavbových kurzů. Tento kurz vede zkušený lektor s praxí, 

který absolvoval speciální kurz zakončený odbornou zkoušku pro instruktora výuky 

základní obsluhy osobních počítačů se speciální úpravou pro těžce zrakově 

postižené. Tento kurz je akreditován u MŠMT ČR pod číslem 29 669/2007-25. 

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. 

Během roku 2009 prošlo tímto kurzem 11 klientů, kteří absolvovali 

331 vyučovacích. Proti roku 2008 došlo k nárůstu o 5 klientů a o 196 vyučovacích 

hodin.  

Kroužek anglického jazyka 

 Také v roce 2009 se v organizaci scházela 6-ti členná skupina klientů, 

kteří se věnovali pod vedením Kamily Vondrákové výuce anglického jazyka. V těchto 

hodinách se klienti seznamovali s novými slovíčky a s anglickou gramatikou. Často 

také překládali články, které jim předčítala K.Vondráková.  

 Celkem tuto aktivitu navštívilo 8 klientů, kteří se dohromady učili 135 hodin. 

 

Výtvarná dílna 

V rámci této oblíbené činnosti mají uživatelé možnost se i nadále seznamovat 

s nejrůznějšími technikami práce s hlínou. Uživatelé nejčastěji vytváří výrobky, 

které lze zavěšovat, ale také figurky a předměty vztahující se ke konkrétnímu 

ročnímu období a události pro toto období typické.  

Dílnu navštěvovalo 9 klientů při 182 kontaktech. 

 

Sportovně rehabilitační aktivity 

Do této kapitoly v rámci poskytování sociálně aktivizační služby je zařazeno 

plavání, zvuková střelba a masáže.  

Plavání se v roce 2009 stalo novou aktivitou, jenž si rychle oblíbila skupina    

5-ti klientů, kteří se jej pravidelně zúčastňují. V rámci bezpečnosti klientů při návštěvě 

plaveckého bazénu organizace spolupracuje s dobrovolníky. Díky nim se daří, 

aby měl každý klient, který vyžaduje individuální doprovod, během této aktivity svého 

průvodce. 

Masáže, které v organizaci již několik let provádí každý týden nevidomý 

masér, navštěvují pravidelně věkově průměrně starší klienti. 

Sportovně rehabilitačních aktivit se zúčastnilo v kalendářním roce 2009 

celkem 13 klientů při 64 kontaktech. 

 

Přednášky a besedy 

 V rámci této aktivity byly v loňském roce uspořádány 2 přednášky. První z nich 

byla preventivně bezpečnostní přednáška Městské policie Jihlava a druhá se týkala 



nového navigačního systému, který má zlehčit orientaci osob se zrakovým 

postižením ve veřejných budovách. 

 Celkem se zúčastnilo 16 klientů při 20 kontaktech.  

 

Výlety a „Putování po světě“ 

 V rámci aktivity „Výlety“ pracovníci organizace pro své klienty v roce 2009 

zorganizovali 11 výjezdů na výstavy, zajímavá místa, či aktivity, které nevyžadují 

zapojení zraku. Prostřednictvím výletů posilujeme a obnovujeme s uživateli jejich 

schopnosti cestovat běžnou dopravou, orientovat se v neznámém prostoru 

a v neposlední řadě také stravovat se na veřejnosti v restauračních zařízeních, atd. 

Také v roce 2009 pracovníci organizace pokračovali v cyklu nazvaném 

„Putování po světě“. I nadále seznamovali uživatele s jednotlivými zeměmi Evropy 

a to prostřednictvím sluchu, ale také hmatu a chuti. Výklad byl doplněn poslechem 

hymny dané země a také typické hudby. Dále si uživatelé mohli osahat typické 

předměty charakterizující nebo pocházející z dané země. Každé Putování 

je zakončeno ochutnávkou pokrmu připraveného podle receptu z právě navštívené 

země. Putování po světě se konalo v klubovně OO SONS Jihlava v periodě 

1x za dva měsíce. V roce 2009 byla během 6-ti přednášek navštívena Belgie, Polsko, 

Slovinsko a Chorvatsko, Černá Hora, Irsko a Island  a země Beneluxu. 

Za uplynulý rok 2009 se výletů zúčastnilo 32 klientů při 114 kontaktech 

a aktivity „Putování po světě“ 18 klientů při 78 kontaktech. 

Níže jsou uvedeny nejzajímavější výlety, které byly podniknuty v roce 2009: 

18. března byla v Anežském klášteře v Praze k vidění hmatová výstava Sv.Václav, 

které se zúčastnili klienti TC spolu s pracovníky organizace. 

20. dubna byla zorganizována exkurze s odborným výkladem ve vojenském prostoru 

nedaleko Jihlavy. Zde si klienti mohli osahat nejrůznější vojenskou techniku, 

převážně tanky a bojová vozidla nejrůznějších druhů. Z Rančířova se šlo pěšky 

přírodou zpět do Jihlavy. Pěší výlet byl zakončen společným obědem. 

20. května se uskutečnil výlet do Prahy do Střediska výcviku vodících psů 

v Jinonicích. Zde si klienti a pracovníci organizace vyslechli odborný výklad 

od cvičitelů vodících psů, také si mohli prohlédnout pejsky ve výcviku a zkusit si jít 

krátkou trasu s vodícím psem. 



7. června ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS ČR Jihlava byl zorganizován 

výlet na zámek Žleby. Před samotnou prohlídkou zámku mohli účastníci tohoto výletu 

navštívit loveckou oboru v podzámčí. 

1. července se v Jihlavě uskutečnila výstava s názvem „Výstava nejen 

pro nevidomé“. Na této výstavě klienti mohli pomocí hmatu obdivovat reliéfní obrazy 

vyrobené z kůže. Tato výstava se uskutečnila ve Whisky baru, s nímž organizace 

navázala dlouhodobou spolupráci v oblasti sponzoringu. 

11. července klienti spolu s pracovníkem TC vyrazili do Telče na přeshraniční 

výstavu týkající se života při Česko-Rakouských hranicích za dob hluboké totality. 

Dolnorakouská výstava probíhala dále v rakouských městech Horn a Raabs. 

6. srpna byl podniknut celodenní výlet do jihlavské zoologické zahrady. 

Zde pracovníci organizace domluvili přednášku s ukázkou zajímavých zvířat. Klienti 

se tak s pomocí hmatu mohli seznámit se srstí králíka, s krunýřem želvy, s kůží hada 

a ještěrky. Pracovnice ZOO klienty také seznámila se zajímavostmi, které jsou 

se zahradou spojené. 

25. srpna tu bylo něco pro létání chtivé klienty. Pracovníci TC zorganizovali pěší 

výlet na jihlavské letiště. Na letišti se klienti seznámili s různými letadly a také 

si na vlastní kůži mohli  

vyzkoušet tíhu padáku. Do Jihlavy celá skupina pokračovala pěšky přírodou. Výlet 

byl v Jihlavě zakončen společným obědem. 

28. srpna nastal přesun od letadel k lodím. Jako sváteční zakončení prázdnin byl 

zorganizován výlet na Dalešickou přehradu, kde se klienti s pracovníky plavili 

parníkem z Koněšína do Kramolína. Plavba parníkem se všem líbila. 

29. srpna byla naplánována 2. část návštěvy Dolnorakouské výstavy, tentokrát 

v rakouském městě Raabs.  

12. října se klienti v doprovodu průvodců rozjeli do Chadimova mlýna na předem 

domluvenou hmatovou prohlídku. V doprovodu ochotného mlynáře tak klienti 

s průvodci poznali detailně chod mlýna od sklepa po půdu. 

Časopis Střípky z Jihlavy 

Jednou za šest týdnů vychází v černotisku (i v elektronické podobě) časopis 

Střípky z Jihlavy. Zde jsou uživatelům podávány aktuální informace o činnosti TC, 

o kulturním dění v Jihlavě, o změnách v sociální oblasti, rady z různých oblastí, jsou 

zde zveřejněny pozvánky na akce, které je v plánu pořádat, apod. 

 



Další aktivity  

 Mezi další aktivity, na kterých organizace v loňském roce spolupracovala patří 

soutěž ve psaní a čtení k výročí Louise Brailla. Tato soutěž se uskutečnila 23. dubna 

ve společných prostorách TyfloCentra Jihlava, o.p.s. a Oblastní odbočky SONS ČR 

Jihlava. Na zajištění bezproblémového chodu soutěže s výše jmenovanými 

organizacemi také spolupracoval jihlavský Tyfloservis. 

 16. září se organizace prezentovala na jihlavském náměstí na akci 

uspořádané městem Jihlava. Organizace nesla název „Mezi světy“. Zde se veřejnost 

mohla seznámit jednak s organizací a jejími aktivitami a také s různými pomůckami 

pro zrakově postižené. 

 Na konci roku, 12. listopadu uspořádalo TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS ČR Jihlava společný den otevřených dveří. 

Zde se návštěvníci mohli seznámit s chodem organizace, s aktivitami, které jsou 

klientům nabízeny, a také s pomůckami. Některé z pomůcek návštěvníkům dne 

předvedli přímo předem oslovení klienti zařízení. Díky tomuto dni TC navázalo 

spolupráci se ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, kde nyní organizace sídlí. Škola projevila 

zájem o osvětu mezi svými žáky. Proto během prosince proběhnul v organizaci ještě 

jeden den otevřených dveří určený přímo pro žáky základní školy.  

Poměr klientů a čerpání aktivit v rámci sociálně aktivizačních 

služeb
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Dobrovolníci a praktikanti 

 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. v roce 2009 navázalo spolupráci se 2 novými 

dobrovolníky. Celkem pro organizaci vykonávali dobrovolnickou činnosti 

3 dobrovolníci, kteří odvedli práci v celkovém počtu 45 hodin. V rámci tohoto času 

se klientům věnovali při předčítání a doprovodech. 

 Během roku je organizace oslovována studenty, kteří mají zájem o výkon 

praxe. Organizace však z kapacitních důvodů není schopna uspokojit všechny 

zájemce. V roce 2009 praxi v organizaci vykonalo 5 studentů, což činí celkem 350 

hodin praxe. 

 

Další činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro osoby se zrakovým postižením 

 Také v roce 2009 pokračovala ve své činnosti pracovní skupina pod vedením 

Kamily Vondrákové (dříve Musilové). Tuto skupinu tvoří registrovaní i neregistrovaní 

poskytovatelé služeb pro osoby se zrakovým postižením. Skupina navázala 

na činnost v roce 2008, kdy vytvořila ucelený informační materiál s názvem 

„Průvodce službami pro osoby se zrakovým postižením na Vysočině“.  

 Skupina ke svým schůzkám i nadále využívala pohostinnost Krajského úřadu 

kraje Vysočina. Při všech schůzkách skupiny byla přítomna zástupkyně krajského 

úřadu, paní Erika Fojtlová (úřednice oddělení sociálních služeb, odboru sociálních 

věcí). 

 V roce 2009 se skupina zaměřila na vydefinování institucí, kterým by bylo 

vhodné informační materiál poskytnout, a dále na samotnou distribuci informačního 

materiálu. Ten byl poskytnut všem obcím s rozšířenou působností a také obcím 

s pověřeným obecním úřadem, dále očním lékařům a obchodům se zdravotnickými 

potřebami a dalším poskytovatelům sociálních služeb, kteří mají blízko k osobám 

se zrakovým postižením.  

 

Projekt OP LLZ 

 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. podalo projektovou žádost k výzvě 3.3 Integrace 

sociálně vyloučených skupin na trhu práce, k operačnímu programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Projektová žádost byla podána 23. prosince 2009. Projekt s názvem 



„Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji 

Vysočina“ 

by měl být zahájen začátkem roku 2010. Hlavním cílem projektu je zvýšení 

zaměstnanosti osob se zrakovým postižením a osob dlouhodobě nezaměstnaných 

z téže cílové skupiny v kraji Vysočina za využití již odzkoušených efektivních 

nástrojů, které se díky tomuto projektu rozšíří o nové tak, aby bylo dosaženo co 

největší komplexnosti a míry užitečné podpory i za předpokladu ohrožení 

ekonomickou krizí. Výše zmíněných cílů bude dosaženo pomocí klíčových aktivit 

zahrnujících: 

Motivační program 

Cílem je posílení důvěry účastníků ve vzájemnou spolupráci na obou stranách 

především formou informování o výhodách a komplexnosti nabízené podpory ze 

stran projektu. Tato aktivita má dvě fáze, a to Informování cílové skupiny 

prostřednictvím informačních materiálů a Zážitkové semináře  

Příprava na zaměstnávání 

Cílem je poskytnout účastníkům podporu v oblasti volby povolání a tvorby 

individuálního plánu pro získání pracovního místa.  

Analýza pracovního místa (aktivita určená pro zaměstnavatele) 

V rámci analýzy může zaměstnavatel využít  Analýzu pracovní pozice a 

Analýzu vhodného uchazeče o zaměstnání se zrakovým postižením. Analýzy budou 

nabídnuty každému zaměstnavateli, který o ně projeví zájem.  

Přímá asistence 

Pro usnadnění procesu vzájemné spolupráce mezi zaměstnavateli a uchazeči 

o zaměstnání se zrakovým postižením bude realizována aktivita přímé asistence, 

kterou lze rozdělit do 3 skupin: 

- asistence klientům-uchazečům o zaměstnání 

- asistence zaměstnavatelům 

- asistence na pracovišti 

Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech 

Cílem aktivity je zlepšit připravenost účastníků projektu na fázi hledání 

zaměstnání, a tak zvýšit jejich šance na získání práce. Bude zrealizováno 6 

programů této aktivity: Sebereflexe a sebepoznání, Komunikační dovednosti, Jak se 



chovat na trhu práce, Pracovní právo, Osobní a firemní kultura a Intenzivní jazykové 

kurzy anglického jazyka.  

Vzdělání zaměřené na zvýšení kvalifikace 

V rámci této aktivity budou za účelem zvýšení šance na zaměstnání osob 

se zrakovým postižením uspořádány vzdělávací kurzy Individuální kurz práce s PC, 

kurz Pracovník v sociálních službách a kurz Telemarketing.  

Job club 

V rámci této aktivity bude vytvořeno reálné i virtuální prostředí pro účastníky 

projektu, kde by se mohli s pomocí instruktora Job clubu a počítačů se speciálními 

programy věnovat vyhledávání informací ohledně pracovního uplatnění, navzájem 

se inspirovat, nebo nabízet a poptávat pracovní sílu.  

Tréninkové zaměstnávání 

Předmětem tréninkového zaměstnání je reálný pracovní úvazek na základě 

pracovní smlouvy mezi TyfloCentrum a účastníkem projektu. Velikost úvazku je min. 

0,5 a doba zaměstnávání je 3 až 6 měsíců.  

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zrakovým postižením, které mají trvalé 

bydliště na území kraje Vysočina. Věkové rozpětí zájemců o vstup do projektu je od 

18 do 65 let (zdroj: Žádost o finanční podporu z OP LZZ). 

Vzdělávání 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. se snaží, aby jeho zaměstnanci využívali 

možnost vzdělávání a rozvíjení schopností a dovedností.   

  Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2009 

průběžně zúčastňoval metodických dnů a školení pro lektory PC. Dále má splněný 

kurz a odbornou zkoušku pro instruktora výuky základní obsluhy osobních počítačů 

se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené - akreditováno MŠMT ČR. 

Přehled dalších školení, konferencí a vzdělávacích akcí, které absolvovali 

zaměstnanci v roce 2009: 

 Interaktivní seminář pro NNO a fondy EU 

 Úpravy prostředí pro podporu mobility zrakově znevýhodněných lidí a úloha 

občanských aktivit v této oblasti 

 Seminář k dotačnímu řízení pro rok 2010 

 Metodické dny a školení pro lektory PC 



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. Dále chceme poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu 

kraje Vysočina a Magistrátu města Jihlavy. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. by se 

neobešla bez pomoci  sponzorů: 

 Radioklub Dyje o.s. 

 TREZORSERVIS 

 Spektra, v.d.n. 

 Whisky Bar 

 Optonet Comunnication s.r.o. 



Hlavní ekonomické výsledky za minulé období 

Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2009 

Náklady: 

Spotřeba materiálu 82 584,13 

Spotřeba energie, plynu 16 224,45 

Cestovné 9 263,00 

Občerstvení 115,00 

Ostatní služby 136 448,30 

Mzdové náklady 497 811,50 

Zákonné sociální pojištění 144 953,00 

Poplatky 650,00 

Ostatní náklady  14 087,83 

CELKEM 902 137,21 

 

Výnosy: 

Tržby z prodeje služeb 94 804,00 

Přijaté úroky 370,36 

Zúčtování fondů 12 598,67 

Ostatní výnosy 1 001,50 

Přijaté příspěvky 7 530,00 

Dotace MPSV 678 000,00 

Dotace kraje, města, obce 164 200,00 

CELKEM 958 504,53 

 

Hospodářský výsledek 

Za rok 2009 dosáhla obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Jihlava, 

o.p.s. zisku ve výši 56 367 Kč. 

Výnosy celkem - náklady celkem= 56 367,32 Kč. 

 

Majetek a závazky 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 355 507,22 

Oprávky k drobnému DHM -355 507,22 

Peníze v hotovosti 2 722,50 

Peníze na bankovních účtech 203 682,68 

Pohledávky vůči odběratelům 10 000,00 

Poskytnuté provozní zálohy 2 700,00 

Dohadné účty pasivní 1 099,02 



Základní ekonomické ukazatele 

 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 - 

Pohotová likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 - 

Okamžitá likvidita 0 1,96 1,11 2,41 1,95 1,52 - 

Podíl dotací na 
vlastním jmění 0 455 582 1270 542 420 421,1 

 

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. Z důvodu neexistence krátkodobých závazků v roce 2009 

není možné provést výpočet ukazatelů likvidity pro toto období. Veškeré krátkodobé 

závazky byly uhrazeny do 31.12.2009. Závislost společnosti na dotacích je velmi 

vysoká neboť dotace představují ve všech šesti letech (2004 - 2009) 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 a tento trend bohužel pokračoval i v roce 2008. 

V roce 2009 se objem získaných dotací stabilizoval. 
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Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech organizace v letech 

2004 – 2009 ukazují následující grafy: 

 



Náklady i výnosy ve sledovaných letech rostly tak, jak se rozvíjela činnost 

společnosti. Společnost sice skončila v letech 2006 i 2007 ztrátou, ale tato ztráta byla 

v roce 2006 nižší o téměř 190 000 Kč než v roce 2005 a ani v roce 2007 příliš 

nevzrostla oproti roku 2006. V roce 2008 již společnost hospodařila se ziskem, stejně 

tak v roce 2009, ačkoliv v tomto období byl zisk oproti předchozímu roku nižší o více 

než 20 000 Kč. 
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Podíl jednotlivých složek výnosů 

na celkových výnosech v roce 2009
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Podíl jednotlivých složek nákladů na celkových 

nákladech v roce 2009

11%

16%

71%

0%

2%

0%

0%

spotřebované nákupy služby osobní náklady daně a poplatky

ostatní náklady odpisy poskytnuté příspěvky

 

 



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%, v roce 2007 70,52% 

a v roce 2008 65,57% celkových nákladů. V roce 2009 tyto náklady dosáhly 71%. 

Mírné zvýšení v letech 2006 - 2009 bylo způsobeno rozšířením činnosti organizace, 

a tím i potřebou většího počtu zaměstnanců. 
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Fotografie 

  

Plavba parníkem po Dalešické přehradě Plavba parníkem po Dalešické přehradě 

  

Plavba parníkem po Dalešické přehradě Výlet do Chadimova mlýna 

  

Výlet do Chadimova mlýna Výlet na zámek Žleby 



 

  

Hmatová výstava sv.Václav v Praze Prohlídka vojenské techniky v Rančířově 

 

 

Prohlídka vojenské techniky v Rančířově Soutěž ve čtení a psaní bodového písma 



  

Soutěž ve čtení a psaní bodového písma Návštěva Střediska výcviku vodících psů Jinonice 

  

Návštěva Střediska výcviku vodících psů Jinonice Návštěva Střediska výcviku vodících psů Jinonice 

  

Výstava reliéfních obrazů v Jihlavě Výstava reliéfních obrazů v Jihlavě 



  

Výstava reliéfních obrazů v Jihlavě Prohlídka jihlavské ZOO s průvodcem 

 

  

Prohlídka jihlavské ZOO s průvodcem Prohlídka jihlavské ZOO s průvodcem 

  

Exkurze na jihlavském letišti Exkurze na jihlavském letišti 



  

Akce Mezi světy na jihlavském náměstí Akce Mezi světy na jihlavském náměstí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


