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1. 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: 653 99 447 

 
Správní rada 

 Dr. Břetislav Verner - předseda správní rady 

 Josef Stiborský 

 Miroslav Liml 

 
Dozorčí rada 

 Eva Tručková - předsedkyně dozorčí rady 

 Marie Fialová 

 Jaroslav Volavka, DiS. 

 

 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
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2.Seznam kmenových pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

Kamila Vondráková, DiS. : 

- ředitelka organizace 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách 

- manažerka projektu OP LZZ 

Radovan Jakubík : 

- pracovník v sociálních službách 

- lektor výuky PC 

- Instruktor výuky na PC pro projekt OP LZZ 

Renata Cekulová, DiS. : 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách do 30.4.2010 

- administrativní pracovník pro projekt OP LZZ do 30.4.2010 

- pracovní konzultant-diagnostik pro projekt OP LZZ do 31.5.2010 

Mgr. Eva Machová : 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách od 1.9.2010 

Adéla Bodišová : 

- technický a pomocný administrativní pracovník do 30.6.2010 

- administrativní pracovník od 1.7.2010 

Regina Fialová : 

- technický a pomocný administrativní pracovník do 31.12.2010 

 

Seznam pracovníků pro projektu OP LZZ 

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- pracovní asistent 

- administrativní pracovník do 31.5.2010 

- lektor anglického jazyka 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší : 

- pracovní konzultant- diagnostik 

Lucie Kratochvílová, DiS. : 

- pracovní asistent 

- administrativní pracovník 

Zbyněk Doucha : 

- instruktor - Job club 
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3. Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v organizační struktuře 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. platná k 31.12.2010. 

 

Kamila 
Vondráková, 

DiS. 

ředitelka 
organizace a 

sociální 
pracovník pro 

všechny 
registrované 
služby (OSP, 
PPS, SAS) 

Manažer projektu 
OP LZZ 

úvazek: 1,0 
 

 
 

 

Mgr. Eva 
Machová 

sociální 
pracovník pro 

odborné sociální 
poradenství a 

sociálně 
aktivizační služby 

pro seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

úvazek: 0,75 

 

Radovan 
Jakubík 

pracovník 
v sociálních 
službách pro 

průvodcovské a 
předčitatelské 

služby a sociálně 
aktivizační služby 

úvazek: 1,0 

 

Regina Fialová 

technický a 
pomocný 

administrativní 
pracovník 

úvazek: 0,5 
 

 

Administrativní 
pracovník 

v režimu 
tréninkového 
zaměstnání 

financovaného 
z projektu OP 

LZZ 
Adéla Bodišová 

úvazek: 1,0 

 

Bc. Monika 
Havlíková, DiS. 

pracovník 
projektu OP LZZ 

na pozici: 
pracovní 

konzultant a 
lektor anglického 

jazyka 
úvazek: 1,0 a 
150 h na DPP 

 

 

Lucie 
Kratochvílová, 

DiS. 

pracovník 
projektu OP LZZ 

na pozici: 
pracovní asistent, 

administrativní 
pracovník 

úvazek: 0,9 

 
Mgr. Iveta 
Bělovová 

Dolejší 

pracovník 
projektu OP LZZ  

na pozici:  
pracovní 

konzultant- 
diagnostik 

úvazek: 0,5 
 

 
Zbyněk Doucha 

pracovník 
projektu OP LZZ 

na pozici:  
instruktor 
JobClub 

úvazek: 0,5 
 

Pracovníci registrovaných sociálních služeb Pracovníci projektu OP LZZ 
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4. 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.  
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5. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2010 

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

služby osobám se zrakovým postižením v kraji Vysočina. Nabízí aktivity různého typu, 

které směřují k integraci lidí se zrakovým postižením do běžného života společnosti. 

Činnost organizace lze rozdělit do několika pilířů: 

5.1.  Poskytování registrovaných sociálních služeb 

5.2.  Projekt „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým 

postižením v kraji Vysočina“ 

5.3.  Mapování a odstraňování bariér 

5.4 . Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 

 

5.1. Poskytování registrovaných sociálních služeb 

TC je registrovaný poskytovatel sociálních služeb v registru Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR. Jde o tyto sociální služby:  

 Odborné sociální poradenství  

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

5.1.1. Odborné sociální poradenství 

 Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby zrakově postižených 

občanů, a to ambulantně či terénně. 

 Sociální poradenství se uskutečňuje nejčastěji formou osobní konzultace 

uživatelů se zaměstnanci TyfloCentra Jihlava, o. p. s., nebo telefonicky či písemně, 

a to prostřednictvím elektronické pošty či komunikačních programů Skype, apod.  

 Poskytované poradenství může být základní, nebo odborné a zahrnuje 

zejména tyto oblasti: sociálně právní poradenství, poradenství při odstraňování 

architektonických a informačních bariér, poradenství v oblasti kompenzačních 

pomůcek, včetně půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství v oblasti výpočetní 

techniky a zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení. 

 V roce 2010 se uskutečnilo 83 osobních kontaktů a 228 telefonických, jednalo 

se o jednorázové informace klientům, potencionálním klientům, veřejnosti, studentům, 

apod. Sociálního poradenství využilo 17 uživatelů při 43 kontaktech. 
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5.1.2. Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Služba je poskytována v provozní době i mimo provozní dobu organizace 

po domluvě. Hodinová sazba pro poskytování služby je 54 Kč, klient hradí za každou 

započatou čtvrt hodinu poskytování služby. K úhradě dochází zpětně jednou měsíčně, 

vždy do 10. dne v měsíci. 

 Služba je poskytována za účelem zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, a to doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové, vzdělávací 

a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby 

a doprovázení zpět. A dále za účelem pomoci při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informací osobám s poruchami 

komunikace. 

Průvodcovství 

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

činnost vyškoleni. 

V roce 2010 využilo doprovodů 14 uživatelů při 112 kontaktech, což dohromady 

činí 131 hodin. 

Organizace také využívá služeb tzv. jednorázových dobrovolníků, kteří jsou 

nejčastěji z řad rodinných příslušníků uživatelů, ale také to jsou studenti, 

kteří v organizaci absolvují praxi, apod. Tito dobrovolníci jsou nepostradatelní 

při pořádání nejrůznějších výletů a akcí v terénu i mimo Jihlavu.  

Jednorázové doprovody v roce 2010 poskytlo našim uživatelům 5 dobrovolníků.  

Předčítání 

Tato služba je ruku v ruce poskytována při průvodcovství, či také v organizaci, 

kde je klientům předčítána došlá pošta, či jiné dokumenty. Dále je tato služba spojena 

s předčítáním v domácím prostředí, kde dobrovolníci předčítají uživatelům knihy, 

periodika či došlou poštu. Předčitatelskou službu v roce 2010 využilo 11 klientů 

v celkové dotaci 12 hodin a 15 minut (nejedná se o dobrovolnickou činnost). 
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5.1.3. 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 školení zakončené odbornou zkoušku pro instruktora výuky 

základní obsluhy osobních počítačů se speciální úpravou pro těžce zrakově 

postižené. Tento kurz je akreditován u MŠMT ČR. 

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 

Po skončení kurzů může být i nadále poskytována technická podpora HW 

a SW. V roce 2010 prošlo kurzem celkem 14 klientů, kteří absolvovali celkem 

419 hodin výuky. V tabulce níže je zachycen vzrůstající zájem o tuto aktivitu z řad 

klientů: 

 

Rok Počet klientů Počet hodin 
Průměrný počet 
odučených hodin 
na 1 klienta 

2008 5 135 22,5 hodin 

2009 11 331 30,09 hodin 

2010 14 419 29,93 hodin 
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Nárůst mezi lety 2008 a 2009 o více než dvojnásobek, je opodstatněný tím, 

že v roce 2008 byl lektor výuky práce s PC zaměstnán na 0,5 pracovního úvazku 

a od roku 2009 se úvazek zvednul na 1,0. 

 

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. Dále  je možné si vyzkoušet i jiné 

činnosti, které se odvíjejí od aktuálního ročního období nebo od blížících se svátků 

(např. Vánoce – pečení a zdobení perníčků, Velikonoce – malování kraslic voskem, 

apod.).  

Dílnu navštěvovalo 10 klientů při 214 kontaktech. 

 

Sportovně rehabilitační aktivity 

Do této kapitoly v rámci poskytování sociálně aktivizační služby je zařazeno 

plavání, zvuková střelba, masáže a od dubna roku 2010 také bowling, jenž se stal 

rychle velice oblíbenou aktivitou. 

Bowling navštěvují klienti spolu s pracovníky TC od dubna každý měsíc. 

Aktivita se uskutečňuje ve Snack baru v Jihlavě, kde díky ochotě provozovatele platí 

zúčastnění pouze 50% z obvyklé sazby za hodinový pronájem dráhy. Klienti mohou 

vrhat koule zcela samostatně, za pomoci ústní navigace průvodců, nebo mohou 

využít přímo pomoc průvodců, kteří jim při hodu vedou ruku. Během roku 2010 

navštívilo tuto aktivitu celkem 15 klientů při 31 kontaktech. Z toho 10 klientů využilo 

možnost zahrát si bowling opakovaně. 

I v roce 2010 pokračuje aktivita plavání. 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. Plavání se zúčastnilo 7 klientů při 20 kontaktech. 5 klientů 

se účastnilo opakovaně. 

Masáže během roku 2010 začala provádět Mgr. Eva Machová, 

která má masérský kurz a dále se v této oblasti vzdělává. Masáže navštěvují věkově 
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starší klientky. Možnost nechat se namasírovat využilo 5 klientek z toho 3 docházely 

na masáž opakovaně. 

 Klienti měli celý rok možnost využívat zvukovou střelbu. Tuto možnost 

využilo 8 klientů. 

 

Přednášky a besedy 

 V rámci této aktivity byla v loňském roce uspořádána 1 preventivně 

vzdělávací přednáška. Klienti se spolu s průvodci vypravili k jihlavským hasičům, 

kde se do detailů seznámili s fungováním tohoto útvaru, mohli si u toho osahat 

veškeré vybavení, vyzkoušet si na vlastní kůži hasičskou výstroj,  poznat sílu 

mohutného odvětrávače atd. V druhé půlce byla pro klienty uspořádána přednáška 

prevence požárů v domácnostech a dále byly představeny zásady a pokyny 

jak se chovat, když začne hořet. Celkem se zúčastnilo 16 klientů s 5-ti průvodci.  

 

Výlety, výstavy a „Putování po světě“ 

 V roce 2010 bylo pro klienty pracovníky TC zorganizováno celkem 12 akcí, 

které lze dále rozdělit na výstavy, exkurze a výlety. Celkem se uskutečnila prohlídka 

6-ti hmatových a interaktivních výstav, zorganizovány byly 4 výlety za zajímavými 

cíly,  proběhla jedna exkurze a byla zorganizována 1 soutěž. Snahou a záměrem 

pracovníků TC bylo, aby se takováto akce uskutečnila alespoň 1 v každém měsíci. 

Také v roce 2010 pracovníci TC pokračovali v cyklu s 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 6 až 8 týdnů. V roce 2010 byly během 6-ti přednášek navštíveny tyto země: 

Rumunsko a Ukrajina, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko a Litva, Albánie a Moldavsko, 

Finsko a Švédsko. 

Za uplynulý rok 2010 se výletů, výstav, exkurze a soutěže zúčastnilo 

30 klientů při 101 kontaktech a aktivity „Putování po světě“ 15 klientů 

při 72 kontaktech. 
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Níže jsou uvedeny nejzajímavější aktivity, které byly podniknuty v roce 2010: 

5. února byla v Náprstkově muzeu v Praze k „vidění“ hmatová výstava s názvem 

Po stopách jaguára. Zde se klienti spolu s průvodci mohli seznámit se životem 

jihoamerických indiánů. 

23. března byl podniknut výlet do Poličky, do muzea Bohuslava Martinů 

na hmatovou výstavu Branou muzea do středověku, aneb výstava Doba města 

a hradů, jak ji jistě neznáte. Zde si klienti na vlastní kůži zkusili, jaké je to být 

uvězněn ve středověké kládě, či být vystaven na pranýři. Dále si také mohli 

vyzkoušet repliky středověké módy a seznámit se s replikami zbraní, či si vyrazili 

vlastní minci… 

13. dubna byla navštívena výstava v pražské botanické zahradě s názvem Co nosí 

na sobě. Zde si klienti v přednáškové místnosti pod vedením průvodkyně mohli 

osahat zajímavé povrchy rostlin, zvířat i hornin z přírody. Výlet byl zakončen 

prohlídkou botanické zahrady., kde probíhala výstava předmětů z proutí. 

13. května proběhla v Muzeu Vysočiny v Jihlavě speciální hmatová výstava 

s názvem Šaty dělaj pračlověka. Zde byly vystaveny repliky předmětů denní potřeby 

z dob Keltů. Klienti si také pod vedení kurátorky výstavy mohli vyzkoušet rozdělat 

oheň, či vrhnout oštěp… 

1. června bylo navštíveno Rehabilitační, rekvalifikační a pobytové středisko 

pro nevidomé Dědina, kde se konal Den otevřených dveří. Zde se klienti seznámili 

s chodem zařízení a také s rekvalifikačními programy, kterou jsou zde nabízeny. 

3. července se uskutečnila akce ve spolupráci s jihlavskou Autoškolou Musil. 

Pracovníci autoškoly byli tak laskaví, že věnovali celé sobotní dopoledne a klienti 

si mohli na jejich cvičném hřišti vyzkoušet řídit osobní a terénní automobil. 

Ti odvážnější absolvovali, jako spolujezdci, školu smyku. Tato akce byla z hlediska 

klientů shledána jako nejzajímavější a neúspěšnější v celém roce 2010.  

20. července pracovníci TC pro klienty zorganizovali výlet s pěší vycházkou kolem 

řeky Sázavy v lokalitě zvané Stvořidla. Zajímavostí této lokality jsou obří kameny 

na břehu i v řece. S některými bylo možné se seznámit pomocí hmatu. 

23. září se uskutečnil další výlet s pěší vycházkou po tzv. Hamerském okruhu. 

Jde o lokalitu mezi Žďárem nad Sázavou – Šlakhamry a Hamry nad Sázavou. 

Zde se klienti mohli pomocí hmatu seznámit se dvěma sochami od sochaře Olšiaka. 

Šlo o sochy Mamut a Kůň, které jsou umístěny právě na tomto okruhu. Vzhledem 
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k tomu, že je těchto soch na okruhu více, rozhodli se pracovníci TC spolu s klienty, 

že zbytek okruhu absolvují v roce 2011.  

12. října byla navštívena interaktivní výstava pořádána IQ Parkem Liberec 

v jihlavském DKO a nesla název Poznávej se. Zde klienti spolu s průvodci zkoušeli 

své smysly, ale také dovednosti a postřeh. I přestože byla výstava určena žákům 

ŽŠ, mohli si nevidomí klienti vyzkoušet dvě třetiny vystavených exponátů. 

17. října proběhla na Masarykově náměstí v Jihlavě akce nazvaná Hromadné 

vypouštění lampionů, kterou pořádal pan Jakub Zeman. Mediálním partnerem akce 

bylo Rádio Jihlava a TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. získalo jako sponzorský dar část 

výtěžku z prodeje těchto lampionů. TyfloCentrum využilo akci pro svou prezentaci. 

Na náměstí pro veřejnost vystavili pracovníci pomůcky pro osoby se zrakovým 

postižením a také odpovídali na dotazy veřejnosti. Ředitelka organizace měla 

možnost seznámit veřejnost s činností organizace přímo živými vstupy, 

které zajišťovalo Rádio Jihlava. 

20. října se uskutečnila exkurze do Pivovaru Jihlava, a.s. Početná skupina klientů 

s průvodci si pod vedením pana průvodce z pivovaru mohla osahat některé dílčí 

komponenty na výrobu piva. Dále bylo možné si ochutnat ječmen a také finální 

produkt. Pan průvodce byl velice příjemný a skupinu do detailů seznámil 

jak s historií pivovaru, tak s výrobou piva. 

23. listopadu připravili pracovníci TC pro klienty soutěž s názvem Poznávej svými 

smysly. Soutěž se konala přímo v prostorách TC a soutěžilo se v několika 

disciplínách. Podstatou soutěže bylo procvičit co nejvíce smyslů klientů, 

s vyloučením zraku. Hmatem se poslepu poznávali předměty, sluch byl potřeba 

u zvukové střelby a čich zase u rozpoznávání koření.  

16. prosince využili klienti spolu s průvodci další možnost od IQ Parku Liberec 

a navštívili interaktivní výstavu s názvem Hry a klamy, v jihlavské Galerii. Některé 

exponáty se shodovaly s výstavou Poznávej se, ale převážná většina exponátů byla 

nová. Klienti si pomocí her mohli vyzkoušet svou zručnost a také různé fyzikální 

jevy. 

 

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. Časopis je 
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automaticky zasílám klientům TC emailem, dále je možné si jej volně stáhnout 

z internetových stránek organizace. Číst časopis ve zvětšeném černotisku využívá 

průměrně 15 klientů organizace. 

 

5.2. Projekt „Komplexní program podpory zaměstnávání osob 

se zrakovým postižením v kraji Vysočina“ 

 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. realizuje od 1. února 2010 projekt „Komplexní 

program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, 

registrační číslo: CZ.1.04./3.3.05/31.00227 z výzvy 3.3 Integrace sociálně vyloučených 

skupin na trhu práce, k operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

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 
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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). 

Níže je 2. tisková zprava vydaná v souvislosti s realizací projektu, která shrnuje 

bezmála jeden rok realizace. 
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TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 
Nad Plovárnou 5 
 
Jihlava 30. listopadu 2010 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Pokračování v realizaci projektu OP LZZ 
 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. pokračuje v realizaci projektu „Komplexní program 
podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, registrační číslo: 
CZ.1.104/3.3.05/31.00227, jenž byla zahájena dne 1. února 2010. Do dnešních dnů 
organizace, která také poskytuje 3 registrované sociální služby, díky tomuto projektu podpořila 
prostřednictvím vybraných aktivit 25 osob s těžkým zrakovým postižením.  

Z aktivity Vzdělání zaměřené na zvýšení kvalifikace se již uskutečnily dva programy. 
Individuálním kurzem obsluhy PC prošlo celkem 14 klientů, kteří po skončení navštěvování 
kurzu získali osvědčení o jeho absolvování. Dále se uskutečnil akreditovaný kurz 
pro pracovníky v sociálních službách. Zúčastnili se ho 3 klienti, kteří již také splnili zkoušku, na 
jejímž základě obdrželi certifikát o úspěšném absolvování. Díky tomuto kurzu jsou proškolení 
klienti plnohodnotnými pracovníky v sociálních službách.  

Již od 1.7.2010 je v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. zaměstnán na pozici tréninkového 
pracovníka jeden klient, který prošel Vzděláváním zaměřeným na zvýšení kvalifikace. Tzv. 
Tréninkové zaměstnávání je další z aktivit, které projekt nabízí. Tento zaměstnanec 
při své práci může využívat pomoc pracovního asistenta, jehož činnost spadá do další aktivity 
projektu nazvané Přímá asistence.  

Dále se uskutečnil 1. blok aktivit z kapitoly Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech. 
Zúčastnilo se celkem 18 klientů, kteří měli možnost seznámit se s pěti různými vzdělávacími 
programy, např. Komunikační dovednosti, Pracovní právo, Jak se chovat na trhu práce a jiné. 

V rámci aktivity Příprava na zaměstnání probíhá diagnostika zaměřená na schopnosti 
a dovednosti klientů a také na jejich připravenost pro výkon povolání.  

Z dalších aktivit, které probíhají je možné navštívit zážitkový seminář, na kterém si své 
zkušenosti vyměňují zaměstnavatelé a osoby se zrakovým postižením. Pro klienty jsou dále 
nabízeny aktivity v rámci tzv. Job clubu. Zde si klienti pod vedením zkušeného pracovníka 
zlepšují své schopnosti vedoucí k nalezení zaměstnání. 

Projekt je zaměřen také na zaměstnavatele, kteří stále využívají Analýzu pracovního 
místa. Díky této analýze je možné zjistit, zda může být v konkrétní firmě zaměstnána osoba se 
zrakovým postižením. 

Většina výše popsaných aktivit bude pokračovat také v roce 2011. Z plánovaných  
aktivit je možné např. navštívit akreditovaný kurz Telemarketingu, dále proběhne 2. blok 
Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech, bude pokračovat Job club, Příprava na zaměstnání- 
diagnostika a také inovativní prvek Tréninkové zaměstnávání, o nějž je mezi klienty velký 
zájem. 

Klienty projektu se mohou stát 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. 
  
Kamila Vondráková, DiS. 
Ředitelka organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 
Manažerka projektu OP LZZ 
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5.3. Mapování a odstraňování bariér 

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. nabízí poradenství při odstraňování bariér 

z hlediska osob se zrakovým postižením. Poradenství je nabízeno pro veřejné 

instituce, např. městské úřady, pošty, zdravotnická zařízení, atd. nebo také pro nově 

vznikající multifunkční či obchodní centra. 

TC dále spolupracuje s organizací Služby města Jihlavy s.r.o., 

kterou ve spolupráci s klienty podněcujeme k opravám zvukové signalizace 

na přechodech přes křižovatky.  

Také jsou sbírány podněty pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., jež se týkají 

nefunkčního vnitřního a vnějšího ozvučení prostředků městské hromadné dopravy 

v Jihlavě. Informace o nefunkčnosti zvukové signalizace a ozvučení v MHD přijímá TC 

zejména od uživatelů služeb. 

 

5.4. Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 

 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. v roce 2010 spolupracovalo celkem 

se 3 dobrovolníky, 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. V roce 2010 vykonali souvislou praxi v organizaci 4 studenti, což činí celkem 

324 hodin praxe. Organizace v roce 2010 navázala spolupráci se Soukromou vyšší 

odbornou školou sociální, o.p.s. Studenti 2. ročníku této školy absolvovali v organizaci 

jednodenní exkurzi. Celkem šlo o bezmála 50 studentů, kteří si vyslechli nejdůležitější 

informace o organizaci, dále si prohlédli pomůcky a také si mohli některé vyzkoušet 

přímo v praxi. 

 

6. Vzdělávání 

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

možnost vzdělávání a rozvíjení schopností a dovedností. Další vzdělávání pracovníku 

je naplňováno dle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Každý sociální pracovník a pracovník v sociálních službách splnil povinnost 

24 hodinového vzdělávání, dle výše uvedeného zákona. Pracovníci se zúčastnili 

akreditovaných kurz a odborných stáží.  
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  Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2010 

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. 

 

7. 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. 

 Bowling Snack bar 

 Jakub ZEMAN 

 Pivovar Jihlava, a. s. 

 Antonín Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě 

 Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – územní odbor Jihlava 

 Optonet Comunnication s.r.o. 
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8. Hlavní ekonomické výsledky za minulé období 

Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2010 

Náklady: 
Spotřeba materiálu 97 524,00 

Spotřeba energie, plynu 22 221,37 

Opravy a udržování 3 822,00 

Cestovné 18 519,00 

Občerstvení 1 637,00 

Ostatní služby 882 149,82 

Mzdové náklady 1 163 619,00 

Zákonné sociální pojištění 384 534,00 

Ostatní penále a pokuty 2 000,00 

Poplatky 5 924,00 

Ostatní náklady  8 699,30 

CELKEM 2 590 649,49 

 
Výnosy: 
Tržby z prodeje služeb 117 166,00 

Přijaté úroky 1 400,85 

Zúčtování fondů 88 958,25 

Ostatní výnosy 1 022,00 

Přijaté příspěvky 5 578,00 

Dotace MPSV 2 326 393,79 

Dotace kraje, města, obce 128 700,00 

CELKEM 2 669 218,89 

 

Hospodářský výsledek 

Za rok 2010 dosáhla společnost TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. zisku ve výši 

78 569,40Kč. 

Výnosy celkem - náklady celkem= 78 569,40 Kč. 

Níže je možné se podrobně seznámit s vývojem nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření od roku 2007. 

 Náklady Výnosy Výsledek 

2007 1.289.855,55 Kč 1.250.196,6 Kč - 39.658,95 Kč 

2008 879.597,76 Kč 958.122,26 Kč + 78.524,50 Kč 

2009 902.137,21 Kč 958.504,53 Kč + 56.367.32 Kč 

2010 2.590.649 Kč 2.669.219 Kč + 78.570,40 Kč 
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Majetek a závazky 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 220 177,20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 427 484,42 

Oprávky k drobnému DNM -220 177,20 

Oprávky k drobnému DHM -427 484,42 

Peníze v hotovosti 15 928,00 

Peníze na bankovních účtech 297 125,35 

Pohledávky vůči odběratelům 20 000,00 

Poskytnuté provozní zálohy 11 256,00 

Závazky vůči dodavatelům 78 644,81 

Závazky vůči zaměstnancům 54 939,00 

Nároky na dotace 278 590,81 

Dohadné účty pasivní 7 710,11 

 

Základní ekonomické ukazatele 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 - 4,66 

Pohotová likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 - 2,58 

Okamžitá likvidita 0 1,96 1,11 2,41 1,95 1,52 - 2,34 

Podíl dotací na 
vlastním jmění 0 455 582 1270 542 420 421,10 1 227,55 

 

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 

nebylo 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 sedmi letech (2004 - 2010) více 

než 80% celkových výnosů. Velký nárůst dotací v roce 2006 byl způsoben získáním 

finančních prostředků z programu OP RLZ, naopak v roce 2007 se projevilo snížení 

získané dotace oproti předchozímu období a tento trend bohužel pokračoval i v roce 

2008. V roce 2010 se objem prostředků z dotací opět výrazně zvýšil díky programu 

OP LZZ. 
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Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech organizace v letech 

2004 – 2010 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 letech 2009 i 2010. V roce 2010 můžeme zaznamenat prudký nárůst nákladů 

v důsledku vyšších osobních nákladů, výdajů na školení a kurzy a odpisů k nově 

zakoupenému nehmotnému majetku. 
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Podíl jednotlivých složek výnosů 

na celkových výnosech v roce 2010
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Podíl jednotlivých složek nákladů na celkových nákladech 

v roce 2010

5%

26%

61%
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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 68,36%, v roce 2007 70,52%, 

v roce 2008 65,63% a v roce 2009 71,25% celkových nákladů. V roce 2010 osobní 

náklady dosáhly 59,76% z celkových nákladů. Mírný nárůst v letech 2006 - 2009 bylo 

způsobeno rozšířením činnosti organizace,    a tím i potřebou většího počtu 

zaměstnanců, pokles v roce 2010 je způsoben vyššími náklady na služby. Celkový 

objem osobní nákladů však v roce 2010 výrazně vzrostl. 
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9. Fotografie 
 

  
Výstava po Stopách jaguára - Náprstkovo muzeum 

Skupina klientů s průvodkyní 
Výstava po Stopách jaguára - Náprstkovo muzeum 

Jeden z vystavovaných předmětů 

  
 Výstava Branou muzea do středověku 

Skupina klientů s průvodci 
Výstava Branou muzea do středověku 
Klienti s průvodci – venkovská škola 

  
Výstava Branou muzea do středověku 

Klient oblečen do rytířského brnění 
Výstava Branou muzea do středověku 

Klientka si osahává pranýř 
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Bowling – klient, kterému pomáhá při hodu průvodce Bowling – pohled na hrající klienty 

  
Výstava Šaty dělaj pračlověka 

Klienti se pomocí hmatu seznamují s exponáty 
Výstava Šaty dělaj pračlověka 

Klienti se pomocí hmatu seznamují s exponáty 

  
Návštěva pražské botanické zahrady 
Klientka s průvodkyní u sochy z proutí 

Návštěva pražské botanické zahrady 
Klient si osahává proutěný míč 



 

 27 

  
 

Řízení automobilu s Autoškolou Musil 
Klienti v učebně před úvodní přednáškou 

 

Řízení automobilu s Autoškolou Musil 
Klientka za volantem auta s instruktorem 

  
 

Řízení automobilu s Autoškolou Musil 
Skupina klientů před terénním automobilem 

 

Řízení automobilu s Autoškolou Musil 
Klient za volantem terénního automobilu 

  
 

Pěší výlet podél řeky Sázavy, lokalita Stvořidla 
Klienti spolu s průvodci jdou po mostě přes řeku Sázavu 

 

Pěší výlet podél řeky Sázavy, lokalita Stvořidla 
Klienti s průvodci před pěší procházkou 
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Pěší výlet podél řeky Sázavy, lokalita Stvořidla 
Klienti s průvodci na začátku cesty podél Sázavy u  

informační cedule 
 

Pěší výlet podél řeky Sázavy, lokalita Stvořidla 
Skupina klientů jde podél řeky Sázavy 

 

  
 

Pěší výlet po tzv. Hamerském okruhu 
Klienti spolu s průvodci na začátku vycházky v lokalitě 

zvané Konec světa 

 

Pěší výlet po tzv. Hamerském okruhu 
Klienti s průvodci u sochy Mamuta 

  
 

Pěší výlet po tzv. Hamerském okruhu 
Klient se seznamuje se sochou Mamuta 

 

Pěší výlet po tzv. Hamerském okruhu 
Klienti s průvodci u sochy Koně 
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Interaktivní výstava Poznávej se 
Klienti zkouší různé struktury povrchů na sezení 

 

 
Interaktivní výstava Poznávej se 

Klient zkouší vodivost různých kovů 
 

  
 

Interaktivní výstava Poznávej se 
Klient s průvodkyní zkouší skládat kostky podle pokynů 

 

 
Vypouštění lampionů štěstí na jihlavském náměstí 

Děti s klapkami na očích zkouší svůj čich 
 

  
 

Vypouštění lampionů štěstí na jihlavském náměstí 
Pracovnice ukazuje dětem pomůcky pro nevidomé 

 

Vypouštění lampionů štěstí na jihlavském náměstí 
Pracovníci TC při vypouštění lampionu 
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Návštěva v jihlavském pivovaru 
Klienti s průvodci poslouchají výklad 

 

 
Návštěva v jihlavském pivovaru 

Klienti v prostoru, kde se stáčení pivo do lahví 
 

  
 

Návštěva v jihlavském pivovaru 
Klientky ochutnávají pivo 

 

Návštěva v jihlavském pivovaru 
Klienti na pivovarském dovře 

  
 

Výstava Hry a klamy 
Klient s průvodkyní pozorují jeden z hlavolamů 

 

Výstava Hry a klamy 
Klient s průvodkyní zkouší jeden z fyzikálních jevů 
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Projekt OP LZZ 
Kurzy tzv. Měkkých dovedností a na Hanesově mlýně 

(Sebereflexe a sebepoznání) 
 

 
Projekt OP LZZ 

Kurzy tzv. Měkkých dovedností  na Hanesově mlýně 
(Komunikační dovednosti) 

 

  
 

Projekt OP LZZ 
Kurzy tzv. Měkkých dovedností  na Hanesově mlýně 

(Osobní a firemní kultura) 
 

Projekt OP LZZ 
Kurzy tzv. Měkkých dovedností  na Hanesově mlýně 

(Jak se chovat na trhu práce) 

  
 

Projekt OP LZZ 
Kurzy tzv. Měkkých dovedností (pracovní právo) 

v prostorách pro realizaci projektu  
 

Projekt OP LZZ 
Zážitkový seminář v prostorách pro realizaci projektu  
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