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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:

Kamila Vondráková, DiS.- ředitelka společnosti

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.
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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

Mgr. Eva Machová :
-

sociální pracovník v registrovaných sociálních službách do 30.4.2011

Lucie Kratochvílová, DiS. :
-

sociální pracovník v registrovaných sociálních službách od 1.5.2011

-

pracovní asistent pro projekt OP LZZ

-

administrativní pracovník pro projekt OP LZZ

Adéla Bodišová :
-

technický a pomocný administrativní pracovník

Seznam pracovníků pro projekt OP LZZ
Bc. Monika Havlíková, DiS.:
-

pracovní asistent

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší :
-

pracovní konzultant- diagnostik

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 31.12.2011.
Kamila
Vondráková,
DiS.
ředitelka
organizace a
sociální pracovník
pro všechny
registrované
služby (OSP,
PPS, SAS)
Manažer projektu
OP LZZ
úvazek: 1,0

Pracovníci registrovaných sociálních služeb

Lucie
Kratochvílová,
DiS.
sociální pracovník
pro odborné
sociální
poradenství
.úvazek: 0,2

Radovan
Jakubík
pracovník
v sociálních
službách pro
průvodcovskou a
předčitatelskou
službu a sociálně
aktivizační služby.
úvazek: 1,0

Adéla Bodišová
technický a
pomocný
administrativní
pracovník
úvazek: 0,5

Pracovníci projektu OP LZZ

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
konzultantdiagnostik
úvazek: 0,5

Zbyněk Doucha
pracovník
projektu OP LZZ
na pozici:
instruktor JobClub
úvazek: 0,5
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4. Poslání a cíle společnosti, cílová skupina
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

organizace

a slabozrakým

občanům

TyfloCentrum
kraje

Jihlava,

Vysočina

o.p.s.

dosáhnout

je pomáhat
maximální

nevidomým
možné

míry

samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti
o problematice zrakově postižených.
Cílem TyfloCentra Jihlava, o.p.s. je poskytovat:
-

vybrané sociální služby

-

dobrovolnickou službu

-

poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér

-

osvětovou a informační činnost

osobám s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným typem postižení, je-li
zrakové dominantní, starších jedenácti let, jejich rodinným příslušníkům a osobám
z řad veřejnosti (fyzickým i právnickým), mající trvalé bydliště, či sídlo v kraji Vysočina
a pokud tyto osoby mluví a rozumí v českém jazyce.
Cílová skupina jsou osoby s těžkým zrakovým postižením, tedy lidé s různými druhy
a stupni snížených zrakových schopností. Tímto jsou myšleni ti, u nichž poškození
zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce
nepostačuje. (Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle
a s nimi docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně
a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu
k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální
oblasti apod.) Jde o zrakově postižené, u nichž právě onen vážný funkční důsledek
zrakové vady zasahuje do běžného života. Jsou to lidé, jimž už běžná brýlová korekce
nepostačuje k plnému ("normálnímu") vidění.
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Dále do cílové skupiny patří osoby s kombinovaným postižením, je-li zrakové
dominantní. Kombinovanými postiženími jsou myšlena:
-

sluchové postižení, pokud je tato osoba schopna komunikovat

s pracovníkem organizace pouze s pomocí sluchadel či jiných pomůcek, např.
implantátů, nikoliv prostřednictvím LORMOVY abecedy.
-

tělesné

postižení,

pokud

je

tato

osoba

schopna

pohybovat

se v nebezbariérovém prostředí organizace sama, nebo s pomocí druhé osoby/
doprovodu (v případě poskytování ambulantní formy služby). Vozíčkářům
a osobám, které nejsou schopné se pohybovat v nebezbariérovém prostředí,
jsou služby poskytovány terénní formou.
-

mentální postižení, pokud tato osoba je schopna zformulovat a vyjádřit

své myšlenky a také je schopna pochopit, co jí pracovník sděluje. Schopnost
takové osoby vnímat a pochopit sdělení pracovníka je ověřováno pomocí
zpětné vazby a pomocí kontrolních otázek.
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5. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2011
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 2011 se uskutečnilo 74 osobních kontaktů a 188 telefonických, jednalo
se o jednorázové informace klientům, potencionálním klientům, veřejnosti, studentům,
apod. Sociálního poradenství využilo 16 uživatelů při 38 kontaktech.
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5.1.2. Průvodcovské a předčitatelské služby
Služba je poskytována v provozní době a 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.
Celkem byly služby průvodcovské předčitatelské v roce 2011 poskytovány
169 hodin 15ti klientům opakovaně. Vzhledem k tomu, že je služba vyžadována
nárazově, je nutné si ji dopředu objednat. 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. Za službu, kterou poskytnout klientům tito dobrovolníci se neplatí.

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
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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 tabulce níže je zachycen vývoj počtu klientů a odučených hodin:

Rok

Počet klientů

Počet hodin

2008

5

135

Průměrný počet
odučených hodin
na 1 klienta
22,5 hodin

2009

11

331

30,09 hodin

2010

14

419

29,93 hodin

2011

15

385

25,67 hodin

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. Vzhledem k nestabilní finanční situaci
organizace došlo v roce 2011 ke snížení úvazku lektora na 0,5 zákonné pracovní
doby. I přes to bylo proškoleno 15 klientů, kteří dohromady absolvovali 385 výukových
hodin. Tento fakt dokazuje, že o aktivitu byl mezi klienty veliký zájem.
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
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(např. Vánoce – pečení a zdobení perníčků, Velikonoce – malování kraslic voskem,
apod.).
Dílna se v roce 2011 konala celkem 33 a pravidelně ji navštěvovalo opakovaně
7 klientů.
Sportovně rehabilitační aktivity
Do této kapitoly v rámci poskytování sociálně aktivizační služby je zařazeno
plavání, zvuková střelba, masáže, bowling a od konce roku 2011 také golf
na golfovém simulátoru, který se stal rychle velice oblíbenou aktivitou. Díky této
nové velice atraktivní aktivitě byl v roce 2011 snížený zájem o plavání a masáže.
navštěvují

Bowling

klienti

spolu

s pracovníky

TC

a

někdy

také

s dobrovolníky, kteří jim poskytují asistenci při hře. Aktivita se uskutečňuje ve Snack
baru v Jihlavě, kde díky ochotě provozovatele platí zúčastnění pouze 50% z obvyklé
sazby za hodinový pronájem dráhy. Během roku 2011 navštívilo tuto aktivitu celkem
11 klientů při 7 návštěvách.
Na začátku roku 2011 se ještě realizovala 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 5 klientů
při 2 návštěvách. Pak již zájem o tuto aktivitu nahradil jiný sport.
V druhé polovině roku 2011 začali klienti spolu s průvodci navštěvovat golfový
trenažér v Jihlavě a začali se učit hrát golf reálnou golfovou holí a míčkem, pouze
s tím rozdílem, že jejich odpal je přenesen do digitální podoby přes speciální
software. Tato aktivita se stala velmi oblíbenou a opakovaně ji při 3 návštěvách
využilo 13 klientů.
Masáže

na

začátku

roku

2011

prováděla

Mgr.

Eva

Machová,

která má masérský kurz a dále se v této oblasti vzdělává. Masáže navštěvují věkově
starší klientky. Možnost nechat se namasírovat využily 3 klientky při 6 návštěvách.
Zájem o masáže ze strany klientek před pololetím opadnul.
Klienti měli celý rok možnost využívat zvukovou střelbu. Tuto možnost
využilo 18 klientů při 6 návštěvách. V roce 2011 byl dokonce zorganizován jeden
turnaj ve zvukové střelbě o zajímavé ceny.
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Přednášky a besedy
V rámci této aktivity byla v loňském roce uspořádány celkem 2 přednášky.
Jedna měla bezpečnostně preventivní charakter a druhá se týkala novinek v oblasti
pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.
První přednáška se odehrávala na služebně Městské policie Jihlava a byla
celá zaměřená na bezpečnost osob se zrakovým postižením v jejich domácnosti
i na ulici. Klienti si formou besedy mohli ověřit své domněnky a také se naučili nová
bezpečnostní pravidla. Na závěr si celou služebnu mohli prohlédnout a seznámit
se s novinkami, které umocňují jejich bezpečí.
Druhá přednáška byla spojena s předváděním novinek v oblasti speciálních
pomůcek. Pracovník společnosti Sagitta, Ltd. předvedl klientům digitální TV lupu,
dále lupu Looky TV a v neposlední řadě představil novinku na českém trhu,
ultrazvukové vibrační brýle pro nevidomé, které slouží hlavně k pohybu po venku
v kombinaci s bílou holí.
Celkem se obou přednášek zúčastnilo 13 klientů.
Výlety, výstavy, soutěže a „Putování po světě“
V roce 2011 bylo pro klienty pracovníky TC zorganizováno celkem 12 akcí,
které lze dále rozdělit na výstavy, exkurze, výlety a soutěže. Celkem se uskutečnily
3 exkurze, prohlídka 2 hmatových a interaktivních výstav, zorganizováno bylo
5 výletů za zajímavými cíly a proběhly 2 soutěže z nichž jedna byla pořádána přímo
TC a druhá byla za podpory TC pořádána Oblastní odbočkou SONS Jihlava.
Snahou a záměrem pracovníků TC bylo, aby se takováto akce uskutečnila alespoň
1 v každém měsíci.
I v roce 2011 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 2011 byly během 8 přednášek navštíveny tyto země:
Slovensko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, San Marino, Monaco, Vatikán, Andora
a Bosna a Hercegovina.
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Za uplynulý rok 2011 se výletů, výstav, exkurzí a soutěží zúčastnilo 31 klientů
při 82 kontaktech a aktivity „Putování po světě“ 14 klientů při 68 kontaktech.
Níže jsou uvedeny nejzajímavější aktivity, které byly podniknuty v roce 2011:
18. ledna byla uskutečněna návštěva v Hitrádiu Vysočina, kde se klienti mohli
seznámit s tím, jak se „dělá“ rádio. Prohlédli si redakci, zázemí moderátorů
a reportérů a podívali se také přímo do vysílacího studia.
25. února se klienti spolu s průvodci rozjeli do Brna na veletrh OPTA, kde se mohli
seznámit s novinkami v oblasti pomůcek pro těžce zrakově postižené.
22. března se uskutečnil výlet do pražské botanické zahrady v Tróji, kde právě
probíhala výstava Život orchidejí a všechno kolem nich. Zde se klienti nejdříve
seznámili s životem orchidejí ve školícím centru a pak si prohlédli orchideje
ve skleníku.
28. dubna se klienti s průvodci podívali opět do Brna, tentokrát na hrad Špilberk
a do jeho kasemat, kde se mohli detailně seznámit s tím, jak fungovalo staré vězení
a vše si mohli detailně osahat.
31. května proběhla již 2. pěší túra po tzv. Hamerském okruhu v blízkosti Žďáru nad
Sázavou. Na této stezce jsou rozmístěny monumentální sochy od sochaře Olšiaka,
které se dají zevrubně prozkoumat. Toho mnozí klienti náležitě využili.
23. června se díky hezkému počasí uskutečnil další pěší výlet za poznáním
zříceniny Hradu Roštejn. Po prohlídce zříceniny a přečtení všech důležitých
informací celá skupina pokračovala pěšky po turistické stezce do 8 km vzdálené
Brtnice.
23. srpna proběhla prezentace pomůcek distribuovaných společností Sagitta, Ltd.
Prezentace byla přímo v prostorách TC a některé pomůcky, jako třeba vibrační brýle
pro nevidomé, si klienti zkoušeli přímo v terénu.
27. září byl uspořádán poznávací výlet na Zelenou horu a n zámek ve Žďáře
nad Sázavou. V kapli od Santiniho se celá skupina seznámila s historií tohoto místa
a v podobném duchu se nesla i návštěva zámku.
18.

října

se

kde se seznámili

klienti

spolu

s účelem

s průvodci

těchto

chodeb

podívali

do

v různých

jihlavského

podzemí,

historických

obdobích.

S některými exponáty bylo také možné se seznámit hmatem.
22. listopadu navštívila skupina klientů s průvodci služebnu Městské policie Jihlava,
kde se formou diskuze uskutečnila přednáška pro posílení bezpečnosti klientů
jak v terénu, tak v jejich domácnosti. Došlo i na prohlídku služebny.
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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
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. V roce 2011 vyšlo 9 čísel časopisu.

5.2.

Projekt

„Komplexní

program

podpory

zaměstnávání

osob

se zrakovým postižením v kraji Vysočina“
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. po celou dobu roku 2011 pokračovalo v realizaci
projektu „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 bylo 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 bylo dosaženo
pomocí klíčových aktivit.
Během roku 2011 byly realizovány všechny tyto klíčové aktivity:
Motivační program
Cílem bylo posílení důvěry účastníků ve vzájemnou spolupráci na obou
stranách především formou informování o výhodách a komplexnosti nabízené podpory
ze stran projektu. Tato aktivita měla dvě fáze, a to Informování cílové skupiny
prostřednictvím informačních materiálů a Zážitkové semináře
Příprava na zaměstnávání
Cílem bylo poskytnout účastníkům podporu v oblasti volby povolání a tvorby
individuálního plánu pro získání pracovního místa.
Analýza pracovního místa (aktivita určená pro zaměstnavatele)
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V rámci analýzy mohli zaměstnavatelé využít Analýzu pracovní pozice
a Analýzu vhodného uchazeče o zaměstnání se zrakovým postižením. Analýzy byly
nabídnuty každému zaměstnavateli, který o ně projevil zájem.
Přímá asistence
Pro usnadnění procesu vzájemné spolupráce mezi zaměstnavateli a uchazeči
o zaměstnání se zrakovým postižením byla 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 bylo zlepšit připravenost účastníků projektu na fázi hledání
zaměstnání, a tak zvýšit jejich šance na získání práce. Bylo 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 byly 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 bylo vytvořeno reálné i virtuální prostředí pro účastníky
projektu, kde 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 byl reálný pracovní úvazek na základě
pracovní smlouvy mezi TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. a vybraným účastníkem projektu.
Velikost úvazku byla min. 0,5 a doba zaměstnávání 3 až 6 měsíců.
Cílovou skupinou projektu byly osoby se zrakovým postižením, mající trvalé
bydliště na území kraje Vysočina. Věkové rozpětí zájemců o vstup do projektu
byl od 18 do 65 let.
Celkem bylo díky projektu podpořeno 44 osob se zrakovým postižení. Bylo
rozdáno 131 osvědčení z akreditovaných seminářů a na trhu práce se umístilo
8 klientů projektu.
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5.3. Mapování a odstraňování bariér
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. stále 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. Výše zmíněné instituce jsou podněcovány
k instalaci orientačních hlasových majáčků.
TC dále aktivně spolupracuje s organizací Služby města Jihlavy s.r.o.,
kterou ve spolupráci

s klienty

podněcujeme

k

opravám

zvukové

signalizace

na přechodech přes křižovatky.
I nadále jsou sbírány podněty pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.,
které 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

2011

spolupracovalo

celkem

se 4 dobrovolníky, kteří odvedli práci v celkovém počtu 153 hodin. Dobrovolníci
vykonávají druh dobrovolné služby tzv. Jeden na jednoho, kdy každý dobrovolník
dochází pouze za jedním klientem, který mu byl přidělen. V rámci aktivit,
které dobrovolníci s klienty vykonávají, se jedná především o předčítání, povídání
si s klientem, zajištění doprovodu např. na procházkách, drobná pomoc v domácnosti
a vyplnění volného času.
Organizace také v roce 2011 pokrčovala ve 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. Zájem mezi studenty byl hlavně o chůzi s bílou holí a o ukázku zvukové
střelby.
Organizace je také využívána studenty této školy k výkonu dlouhodobé praxe.
Z kapacitních důvodů tuto praxi v roce 2011 absolvovala 1 studentka v rozsahu 136
hodin.
Organizace byla také v roce 2011 oslovována studenty s žádostí o vyplnění
nejrůznějších dotazníků a s žádostí o rozhovory pro absolventské práce. Pracovníci se
snažili vyhovět i těmto studentů.
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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.
Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2011
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
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8. Hlavní ekonomické výsledky za minulé období
Níže je možné se seznámit s informacemi o celkovém objemu nákladů
v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění
doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše
nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady.
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.
Celkové náklady dosáhly částky 2 783 602,93 Kč.
Náklady:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, plynu

102 770,00
22 710,22

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

66,00
18 585,00
3 060,00
864 063,71
1 322 394,00
436 267,00

Ostatní daně a poplatky

360,00

Ostatní náklady

13 327

CELKEM

2 783 602,93

Informace o výnosech za rok 2011, které dosáhly částky 2 862 742,41 Kč
v členění podle zdrojů:
Výnosy:
Tržby z prodeje služeb
Dotace MPSV
Dotace měst a obcí
Dotace krajů
Přijaté příspěvky a dary

157 022
2 412 563,04
21 965,00
128 800,00
5 170,00

Zúčtování fondů

136 742,74

Úroky na účtech

479,43

Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)
CELKEM

0,20

2 862 742,41

Hospodářský výsledek
Za rok 2011 dosáhla společnost TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. zisku ve výši
79.139,48 Kč.
Výnosy celkem - náklady celkem= 79.139,48 Kč.
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Níže je možné se podrobně seznámit s vývojem nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření od roku 2007 až po současnost.
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

2011

2.783.602,93 Kč

2.862.742,41 Kč

+ 79.139,48 Kč

Informace o vývoji a stavu fondů TyfloCentra Jihlava, o.p.s. k rozvahovému dni:
Počáteční stav
k 1.1.2011

Změna

Konečný stav
k 31.12.2011

911012 Fond SONS ČR

26 597,81 Kč

- 26 597,81 Kč

0 Kč

911100 Fond volné peníze 2009

29 420,06 Kč

- 29 420,06 Kč

0 Kč

140 332,44 Kč

- 76 864 Kč

63 468,44 Kč

911901 Fond Bílá pastelka2007

1 532,87 Kč

1 532,87 Kč

0 Kč

911903 Fond Bílá pastelka 2008

2 328 Kč

2 328 Kč

0 Kč

911607 Fond ÚP § 2007

Informace o stavu majetku
k rozvahovému dni a o jejich struktuře:

a

závazků

TyfloCentra

Jihlava,

o.p.s.

Majetek a závazky
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

220 177,20

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

484 983,42

Oprávky k drobnému DNM

-220 177,20

Oprávky k drobnému DHM

- 484 983,42

Pokladny

17 100,00

Peníze na bankovních účtech

603 567,04

Ostatní krátkodobé fin. výp

124 233,75

Pohledávky vůči odběratelům

0,00

Poskytnuté provozní zálohy

11 036,00

Závazky vůči dodavatelům

43 853,70

Přijaté zálohy

10 000,00

Závazky vůči zaměstnancům

85 083,00

Závazky ze soc.zabezpečení

46 076,00
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Ostatní přímé daně
Nároky na dotace
Dohadné účty pasivní

7 394,00
- 148 253,12
11 273,99

Náklady na mzdu ředitele …………………………..141 129,- Kč
Odměny členů správní rady…………………………………0,- Kč
Odměny členů dozorčí rady…………………………….. ….0,- Kč
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9. Fotografie

Návštěva v Hitrádiu Vysočina- skupina klientů v redakci
rádia s jedním z moderátorů

Návštěva v Hitrádiu Vysočina- skupina klientů ve
vysílacím studiu s moderátorkou

Soutěž ve zvukové střelbě- jeden ze soutěžících klientů
střílí na terč

Soutěž ve zvukové střelbě- po vyhlášení výsledků
si soutěžící klienti prohlíží ceny

Výlet do Brna na hrad Špilberk- skupina klientů
s průvodci pózuje na střeše hradu

Výlet do Brna na hrad Špilberk- klient se seznamuje
s figurínou strážného v kasematech
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Soutěž ve čtení a psaní- soutěžící klientka se připravuje
na psaní na Pichtově psacím stroji

Soutěž ve čtení a psaní- soutěžící klienti před vyhlášením
výsledků soutěže

Pěší výlet po Hamerském okruhu- klienti spolu s průvodci
u sochy „Hamroně“

Pěší výlet po Hamerském okruhu- klienti u sochy
„Mamlase“

Návštěva pražské botanické zahrady „Život orchidejí“klienti se seznamují s exponáty

Návštěva pražské botanické zahrady „Život orchidejí“klientky pózují ve skleníku s orchidejemi
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Výlet na zříceninu hradu Rokštejn- klienti s průvodci pod
jednou z klenb hradní síně

Výlet na zříceninu hradu Rokštejn- průvodci předčítají
klientům informace z tabulí

Prezentace pomůcek pro zrakově postižené- klienti
poslouchají přednášku o nových pomůckách

Prezentace pomůcek pro zrakově postižené- klientka si
zkouší vibrační brýle

Naučná hornická stezka v Jihlavě- klienti na stezce pod
kolem vleku lanovky na Šacberk

Naučná hornická stezka v Jihlavě- klienti s průvodci
na stezce v lese
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Prezentace TC Jihlava, o.p.s. na akci „Mezi světy“ na
jihlavském náměstí- veřejnost si prohlíží vystavené pomůcky

Prezentace TC Jihlava, o.p.s. na akci „Mezi světy“
na jihlavském náměstí- ukázka vystavených pomůcek

Výlet na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou- klienti se fotí
před vstupem do areálu kostela na Zelené hoře

Výlet na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou- klienti
si prohlíží studnu na zámku ve Žďáře nad Sázavou

Návštěva na služebně Městské policie Jihlava- prohlídka
s policistou

Návštěva na služebně Městské policie Jihlava- klient
si prohlíží vystavené exponáty
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Golf- klientka se chystá na odpal míčku za pomoci průvodce

Golf- klient se chystá na odpal míčku za pomoci průvodce

Projekt OP LZZ- klienti s instruktorem JobClub při zahájení
prezentací v rámci projektových aktivit

Projekt OP LZZ- klienti při jedné z prezentací

Projekt OP LZZ- klienti sledují jednoho ze svých
prezentujících kolegů

Projekt OP LZZ- vyhlášení nejlepšího prezentujícího klienta
projektu a předání ceny
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Projekt OP LZZ- prezentace organizace a projektu v rámci
Dne plného zážitků pořádaného firmou Bosch

Projekt OP LZZ- prezentace organizace a projektu v rámci
Dne plného zážitků pořádaného firmou Bosch

Spolupráce se Soukromou VOŠ sociální Jihlava- jednorázová
praxe studentů II.ročníku

Spolupráce se Soukromou VOŠ sociální Jihlava- jednorázová
praxe studentů II.ročníku

Spolupráce se Soukromou VOŠ sociální Jihlava- soutěžní
odpoledne pro klienty TC a studenty školy

Spolupráce se Soukromou VOŠ sociální Jihlava- soutěžní
odpoledne pro klienty TC a studenty školy
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