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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:

+420 724 865 566

e-mail:

jihlava@tyflocentrumjihlava.cz

IČ: 269 08 042
DIČ: 314-269 08 042
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., oblastní odbočka Kříţova č. 1
Jihlava, číslo účtu: 1468239329/0800

Č. zápisu v rejstříku OPS:

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

www stránky:

www.tyflocentrumjihlava.cz

Statutární orgán:

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší- 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
Marie Fialová
Mgr. Bohdana Kachlíková
Dozorčí rada
Ing. Marie Kuncová
Ing. František Brašna
Jiří Šťastný
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2. Seznam kmenových pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
-

ředitelka organizace od 1. 4. 2013

Radovan Jakubík:
-

pracovník v sociálních sluţbách

-

lektor výuky PC

Lucie Kratochvílová, DiS. :
-

zástupce ředitele do 31. 3. 2013

-

sociální pracovník v registrovaných sociálních sluţbách

-

administrativní pracovník pro projekt OP LZZ

Bc. Andrea Lázničková, DiS.:
-

sociální pracovník v registrovaných sociálních sluţbách

Bc. Monika Havlíková, DiS.:
-

sociální pracovník v registrovaných sociálních sluţbách

Adéla Bodišová
-

technický a pomocný administrativní pracovník

Kamila Vondráková, DiS.
-

ředitel organizace do 31. 3. 2013

-

sociální pracovník v registrovaných sluţbách do 31. 7. 2012

3. Seznam pracovníků pro projekt OP LZZ
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
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-

manaţer pro projekt OP LZZ

-

odborný pracovní konzultant

Bc. Monika Havlíková, DiS.:
-

odborný pracovní konzultant

-

odborník job klubu

Radovan Jakubík:
-

lektor výuky PC

Bc. Andrea Lázničková, DiS.:
-

pracovní asistent pro projekt OP LZZ

4. Seznam pracovníků zaměstnaných přes projekt OP LZZ
Josef Vondra
-

redaktor časopisu Střípky z Jihlavy

Martina Roháčková
-

administrativní pracovník

Petra Marečková
-

pracovník pro osvětovou činnost

Dana Frühaufová
-

pracovník v sociálních sluţbách

Martin Suchý
-

pracovník pro monitorování bariér

Ilona Ptáčková
-

pracovník pro osvětovou činnost

Rudolf Vlašín
-

pracovník v sociálních sluţbách

Josef Hladík
3

terénní masér

5. Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v organizační struktuře
Níţe je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. platná od 1.1.
2013 do 31. 3. 2013

Kamila
Vondráková,
DiS.
ředitelka
organizace

Pracovníci registrovaných
sociálních služeb

Bc. Andrea
Lázničková,
DiS.
sociální
pracovník pro
odborné
sociální
poradenství a
SAS pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
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Radovan
Jakubík
pracovník
v sociálních
službách pro
průvodcovské a
předčitatelské
služby a
sociálně
aktivizační
služby

Adéla
Bodišová
technický
pracovník

Lucie
Kratochvílová,
DiS.
sociální
pracovník v
registrovaných
sociálních
službách

Pracovníci projektu OP LZZ

Bc. Monika
Havlíková,
DiS.
pracovník
projektu OP
LZZ na
pozici:pracovní
konzultant a
odborník job
klubu

Bc. Andrea
Lázničková,
DiS.
pracovník
projektu OP
LZZ na pozici:
pracovní
asistent

Mgr. Iveta
Bělovová
Dolejší
pracovník
projektu OP
LZZ na pozici:
manažer
projektu a
odborný
pracovní
konzultantdiagnostik

Radovan
Jakubík
pracovník
projektu OP
LZZ na pozici:
lektor výuky na
PC

Lucie
Kratochvílová,
DiS.
pracovník
projektu OP
LZZ na pozici:
administrativní
pracovník

Níţe je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. platná
od 1. 4. 2013

Mgr. Iveta
Bělovová
Dolejší
ředitelka
organizace

Pracovníci registrovaných
sociálních služeb

Bc. Andrea
Lázničková,
DiS.:
sociální
pracovník pro
odborné sociální
poradenství a
SAS pro seniory
a osoby se
zdravotním
postižením

Bc. Monika
Havlíková, DiS.

Radovan
Jakubík:

sociální
pracovník
v registrovaných
službách od 1. 5.
2013

pracovník
v sociálních
službách pro
průvodcovské a
předčitatelské
služby a
sociálně
aktivizační
služby

Adéla
Bodišová:
technický
pracovník a od
1. 5. 2013
pracovník
v sociálních
službách

Lucie
Kratochvílová,
DiS.:
sociální
pracovník
v registrovaných
sociálních
službách

Zaměstnanci TyfloCentra Jihlava, o. p. s.
v rámci projektu OP LZZ

Petra
Marečková
Pracovník pro
osvětovou
činnost

Od 1. 7. 2013
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Ilona Ptáčková
Pracovník pro
osvětovou
činnost

Od 1. 7. 2013

Dana
Frühaufová
Pracovník
v sociálních
službách

Od 1. 7. 2013

Rudolf Vlašín

Josef Vondra

Pracovník
v sociálních
službách

Redaktor
časopisu Střípky
z Jihlavy

Od 1. 7. 2013

Od 1. 7. 2013

Martin Suchý

Josef Hladík

Pracovník pro
monitorování
bariér

Terénní masér

Administrativní
pracovník

Od 1. 7. 2013

Od 1. 7. 2013

Od 1. 7. 2013

Martina
Roháčková

Mgr. Iveta
Bělovová Dolejší

manažer projektu
OP LZZ

Pracovníci projektu OP LZZ

a
odborný pracovní
konzultantdiagnostik
Bc. Andrea
Lázničková, DiS.
pracovník projektu
OP LZZ na pozici:

Radovan Jakubík
pracovník projektu
OP LZZ na pozici:
lektor výuky na PC

pracovní asistent

Lucie
Kratochvílová,
DiS.
pracovník projektu
OP LZZ na pozici:
administrativní
pracovník

Bc. Monika
Havlíková, DiS.
pracovník projektu
OP LZZ na pozici:
pracovní konzultant
a odborník job
klubu

6. Poslání a cíle společnosti, cílová skupina
Díky svému handicapu jsou osoby se zrakovým postiţením často vyřazeny z běţného
ţivota společnosti. Je pro ně těţké se vyrovnat s tím, ţe se musí naučit dělat hodně věcí, které
pro ně bylo dříve běţné vykonávat, jako většina společnosti, jiným způsobem. Handicapovaní
lidé se cítí být omezeni v přístupu ke vzdělání, k práci, a také ve společenském uplatnění.
Dlouhodobé neuspokojování tuţeb, cílů a přání, i uvnitř skupin, vede k postupnému sniţování
sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů s okolím a v nejhorším k postupné izolaci.

Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým
občanům v Kraji Vysočina dosáhnout maximální moţné míry samostatnosti, zvyšovat kvalitu
jejich ţivota, a informovat širokou veřejnost o problematice zrakově postiţených osob.
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Cílem TyfloCentra Jihlava, o.p.s. je poskytovat:
 vybrané sociální sluţby
 dobrovolnickou sluţbu
 poradenství při odstraňování architektonických bariér a informačních bariér
 osvětovou a informační činnost, a to osobám s těţkým zrakovým postiţením a kombinovaným
typem postiţení, 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.

Cílová skupina jsou osoby s těţkým zrakovým postiţením, tedy lidé s různými druhy
a stupni sníţených zrakových schopností. Tímto jsou myšleni ti, u nichţ poškození zraku
ovlivňuje činnosti v běţném ţivotě, a u nichţ běţná optická korekce nepostačuje.
Jde o zrakově postiţené, u nichţ právě onen váţný funkční důsledek zrakové vady zasahuje
do jejich běţného ţivota. Jsou to lidé, jimţ uţ běţná brýlová korekce nepostačuje k plnému
vidění.
Dále do cílové skupiny patří osoby s kombinovaným postiţením, je-li zrakové dominantní.
Kombinovaným postiţením je myšleno:
 Sluchové postiţení, pokud je tato osoba schopna komunikovat s pracovníkem
organizace pomocí sluchadel či jiných pomůcek.
 Tělesné postiţení, pokud je tato osoba schopna pohybovat se v bariérovém prostředí
organizace sama, nebo s pomocí druhé osoby. Vozíčkářům a osobám, které nejsou
schopny se pohybovat v bariérovém prostředí, jsou sluţby poskytovány terénní
formou.
 Mentální postiţení, pokud tato osoba je schopna zformulovat a vyjádřit své myšlenky
a také je schopna pochopit, co jí pracovník sděluje. Schopnost vnímat a pochopit
je ověřováno pomocí zpětné vazby a kontrolních otázek.

7. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2013
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (dále jen TC) poskytuje sociální sluţby osobám
se zrakovým postiţením v Kraji Vysočina. Nabízí aktivity, které svojí povahou
směřují k integraci lidí se zrakovým postiţením do běţného ţivota společnosti.
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Činnost organizace lze rozdělit do několika pilířů:
7.1. Poskytování registrovaných sociálních služeb
7.2. Projekty OP LZZ
7.3. Mapování a odstraňování bariér
7.4. Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty
7.5. Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi

7.1. Poskytování registrovaných sociálních služeb
TC je registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb v registru Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR. Jde o tyto sociální sluţby:
7.1.1. Odborné sociální poradenství
7.1.2. Průvodcovské a předčitatelské služby
7.1.3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

7.1.1. Odborné sociální poradenství
Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby zrakově postiţených
uţivatelů, a to ambulantně či terénně.
Sociální poradenství se uskutečňuje nejčastěji formou osobní konzultace uţivatelů
s kompetentními pracovníky TC, nebo telefonicky či písemně, a to prostřednictvím
elektronické pošty či komunikačních programů Skype.
Poskytované poradenství můţe být základní nebo odborné, a zahrnuje především
tyto oblasti: sociálně právní poradenství, poradenství při odstraňování architektonických
a informačních bariér, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, poradenství
v oblasti výpočetní techniky a zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení.
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Přehled kontaktů s uživateli v roce 2013
Počet osob
Intervence – individuální pomoc

772

Intervence (setkání nad 30 min)

79

Osvětová činnost – přednášky

180

V roce 2013 v rámci poskytování odborného sociální poradenství vyuţili uţivatelé
sluţby v tomto monitorovacím období sociální poradenství zaměřené na pomoc při
vyřizování důchodů, sociálních dávek, mimořádných výhod v oblasti vyuţívání
kompenzačních pomůcek a technických zařízení při orientaci a samostatném pohybu,
poradenství při získávání a zpracování informací korespondence, vyplnění formulářů,
pomoc při nákupech a výběru zboţí, digitalizace textů pro nevidomé a slabozraké (úprava
a tisk do Braillova bodového písma, do zvětšeného černotisku, na média), individuální
výcvik speciálních dovedností potřebných k obsluze PC se speciální výbavou pro zrakově
postiţené (hlasový výstup počítače, práce s Braillským řádkem, se softwarem zvětšujícím
obrazovku pro slabozraké atd.) a výuku práce s internetem.
Samostatnou kapitolou je osvětová činnost, které jsme se začali věnovat od 1. 9.
2013, pod vedením sociálních pracovníků s námi spolupracovala klientka paní Marečková
s vodící fenkou Ruby a pan Zmeškal s vodícím psem Blackem. Tato osvětová činnost
probíhala formou interaktivních přednášek v mateřských školách v Jihlavě, a na
Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava. Celkem osvětovými přednáškami za rok
2013 prošlo 180 osob.
Odborné

sociální

poradenství

poskytovali

kompetentní

pracovníci

Lucie

Kratochvílová, DiS. (od 27. 7. 2013 Špinarová), Bc. Andrea Lázničková, DiS., pracovník
v sociálních sluţbách Adéla Bodišová a Bc. Monika Havlíková, DiS.
Odborné sociální poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a v oblasti
orientace v kompenzačních pomůckách je také poskytováno v interním časopise Střípky
z Jihlavy, které TyfloCenrum Jihlava, o.p.s., pravidelně kaţdý měsíc vydává.
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Přehled realizovaných osvětových přednášek za rok 2013
Datum

Místo

Počet osob

17. 10. 2013

MŠ Tylova 6, Jihlava

20

24. 10. 2013

MŠ Jarní 22 Jihlava

27

5. 11. 2013

MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava

34

12. 11. 2013

MŠ Mahenova 3, Jihlava

21

19. 11. 2013

Soukromá vyšší odborná škola Jihlava

49

5. 12. 2013

MŠ Mahenova 3, Jihlava

29

7.1.2. Průvodcovská a předčitatelská služba
Tato sluţba je poskytována v otevírací době organizace nebo po domluvě mimo
otevírací dobu. Hodinová sazba pro poskytování sluţby je 60 Kč. Klient hradí za kaţdou
minutu 1 Kč. K úhradě dochází zpětně jednou měsíčně do 10. dne v měsíci.
Sluţba 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 sluţby
a doprovázení zpět. A dále za účelem pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záleţitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informací osobám
s poruchami komunikace.
Předčitatelskou a průvodcovskou sluţbu vykonávají registrovaní kompetentní
pracovníci pracovník v sociálních sluţbách Radovan Jakubík a sociální pracovnice Lucie
Špinarová, Dis.
Za rok 2013 bylo poskytnuto celkem 193 doprovodů 13-ti uţivatelům. Za placené
doprovody činil celkový čas 63 hodin. Doprovody poskytované v rámci sociálně aktivizační
sluţby činily 256 hodin. Celkový čas zprostředkovaných doprovodů činil 319 hodin. V rámci
placených doprovodů bylo v tomto sledovaném období vybráno 3819 Kč.
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Poskytováním průvodcovské a předčitatelské sluţby byl uţivatelům TyfloCentra
Jihlava, o. p. s. poskytnut kontakt se společenským prostředím. Uţivatelé sluţby se mohli
zapojit do běţného ţivota společnosti, zapojit se do mnoha společenských akcí, a tím
docházelo k prevenci před sociálním vyloučením. Díky této sluţbě si také uţivatelé mohli
obstarat své osobní záleţitosti.

7.1.3. 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 nejdůleţitějších aktivit TC, protoţe PC
je kompenzační pomůcka, která osoby se zrakovým postiţením zbavuje závislosti na svém
okolí. Po absolvování kurzu jsou klienti schopni samostatného psaní, čtení, vzdělávání,
získávání informací a také jejich uchovávání.
Klienti mají moţnost vyuţít standartních kurzů v trvání 50 hodin, popř. podle potřeby
vyuţít nástavbových kurzů. Tento kurz vede zkušený lektor s praxí, který absolvoval speciální
školení zakončené odbornou zkouškou pro instruktora výuky základní obsluhy osobních
počítačů se speciální úpravou pro těţce zrakově postiţené. Tento kurz je akreditován
u MŠMT ČR.
V rámci standartních kurzů mají uţivatelé moţnost získat následující dovednosti:
 Výuka základní obsluhy PC
 Výuka práce s MS Word
 Obsluha speciálních software pro zrakově postiţené
 Práce s tištěným textem
 Výuka zálohování dat
 Výuka práce s elektronickou poštou
 Výuka práce s internetem
Po skončení kurzů můţe být i nadále poskytována technická podpora HW a SW.
V tabulce níţe je zachycen vývoj počtu klientů a odučených hodin.
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Rok

Počet klientů

Počet hodin

2008
2009
2010
2011
2012

5
11
14
15
10
4 + 19 na
konzultacích

135
331
419
385
272

Průměrný počet
odučených hodin
na 1 klienta
22,5 hodin
30,09 hodin
29,93 hodin
25,67 hodin
27,2 hodin

120+32

30 hodin

2013

Nárůst mezi lety 2008 a 2009 o více neţ dvojnásobek je opodstatněný tím, ţe 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 je sníţení úvazku lektora na 0,5 zákonné pracovní doby. I přes to bylo proškoleno 15
klientů, kteří dohromady absolvovali 385 výukových hodin. V roce 2012 byl úvazek lektora
stále na 0,5 zákonné pracovní doby, bylo proškoleno 10 klientů, kteří dohromady absolvovali
272 výukových hodin. V roce 2013 jsou všechny kurzy bez finanční úhrady, několik klientů
obcházelo TC, a ţádalo o kompenzační pomůcky bez doporučení. Proto došlo k mírnému
poklesu klientů ve výuce, ale ke zvýšení počtu konzultací.
Keramická dílna
V rámci této oblíbené činnosti mají uţivatelé moţnost se i nadále seznamovat
s nejrůznějšími technikami práce s keramickou hlínou. Uţivatelé nejčastěji vytváří závěsné
výrobky, ale také figurky a předměty vztahující se ke konkrétnímu ročnímu období a události
pro toto období typické. Dále je moţné si vyzkoušet i jiné činnosti, které se také odvíjejí od
aktuálních svátků a ročního období. V roce 2013 se nejvíce vyráběli z keramické dílny
andělíčci, ptáčci, sovičky a zvonkohry. Dílna konala 30x a bylo při ní zprostředkováno
celkem 103 kontaktů.
Výtvarná dílnička
V rámci aktivity výtvarná dílnička se klienti mají moţnost seznámit s různými druhy
výtvarných technik jako např. batikování, koláţe, mozaika, výroba mýdel, látkových květin a
broţí, malba na textil atd. V roce 2013 se dílnička uskutečnila celkem 9x a zúčastnilo se
celkem 35 klientů.
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Sportovně rehabilitační aktivity
Do sportovně rehabilitačních aktivit v rámci sociálně aktivizační sluţby je zařazen golf,
bowling, zvuková střelba, plavání, a pěší turistika. Oproti předešlému roku se nerealizovala
aktivita futsal, protoţe nikdo z klientů o tuto aktivitu neprojevil zájem.
Golf
Golfový trenaţér navštěvují klienti spolu s pracovníky TC. Hrají golf reálnou golfovou
holí a míčkem, pouze s tím rozdílem, ţe jejich odpal je přenesen do digitální podoby přes
speciální software. Tato aktivita se konala během roku 3x a bylo zprostředkováno celkem 14
kontaktů.
Bowling
V roce 2013 také klienti projevili zájem o sportovní aktivitu bowling. Aktivita se konala
bohuţel jen jednou a to z důvodu časové nedostupnosti této aktivity v Jihlavě (především se
jedná o večerní provoz této aktivity ze strany provozovatelů). Na aktivitě bylo přítomno 5
klientů.
Zvuková střelba
Klienti střílí ze speciální pistole, která vysílá infračervený paprsek a snaţí se jím trefit terč.
Připojený počítač výškou zvukového signálu navádí střelce na střed terče. Střelec má
stisknout kohoutek, kdyţ je tón nejvyšší. Zvuková střelba se konala během roku 2013 3x a
celkem bylo zprostředkováno 16 kontaktů.
Plavání
V roce 2013 se také jednou uskutečnila aktivita plavání a to ve Vodním ráji v Jihlavě. Celkem
se zúčastnili tři klienti.
Návštěva solné jeskyně
Klienti měli v měsíci květnu moţnost navštívit v rámci sportovně rehabilitační aktivity solnou
jeskyni. Aktivita se konala jednou a zúčastnili se jí 4 klienti.
Pěší turistika
Nově zavedenou aktivitou od roku 2013 je pěší turistika, kterou si klienti velmi oblíbili.
Klienti tak mají pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň mohou poznávat krásy jihlavského
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okolí. Délka trasy se vţdy odvíjí od schopností a moţností klientů. Za rok 2013 se pěší
turistika uskutečnila 4x. Jednalo se o pěší túru z Jihlavy do Luk nad Jihlavou, dále jsme šli na
hrad Roštejn a do přírodní rezervace Zaječí skok, která se nachází u Jihlavy a naposledy
proběhla procházka do okolí Staré plovárny v Jihlavě. V rámci pěší turistiky bylo za rok 2013
zprostředkováno 19 kontaktů.
Přednášky a besedy
V rámci této aktivity bylo v loňském roce uspořádáno celkem 14 přednášek a besed.
Besedy, které byly nejzajímavější:
Beseda na Dopravním podniku města Jihlavy
Dopravním podniku města Jihlavy klienti dostali odpovědi na otázky jak správně
nastupovat do trolejbusu, na jakém místě by měl nevidomý člověk v trolejbusu sedět a co
dělat, kdyţ není trolejbus řádně ozvučen zvukově orientačním majáčkem. Celkem se
zúčastnilo 7 klientů.
Přednáška od společnosti Sagitta Ltd.
Jako kaţdoročně se konala přednáška od společnosti Sagitta Ltd., která se věnuje
distribuci pomůcek pro slabozraké osoby. Zástupce společnosti pan Kavan prezentoval
klientům digitální TV lupu, dále lupu Looky TV, kterou si mohli sami klienti také vyzkoušet
a další novinky na českém trhu. Celkem se zúčastnilo 11 klientů.
Přednáška od p. Dvořáka z Občanského sdružení Vodící pes
Další přednáška, která se konala, byla především určena majitelům nebo budoucím
majitelům vodících psů, kterou si pro klienty TC připravil pan Dvořák z Občanského sdruţení
Vodicí pes, coţ je škola pro výcvik vodících psů pro nevidomé. Pan Dvořák vysvětloval, jak
celý proces výcviku vodícího psa probíhá, jaké povely se psy učí a také jaké plemeno je pro
výcvik vodícího psa nejvhodnější. Dále pan Dvořák představoval rekondiční pobyty, které
jsou realizovány kaţdoročně pro drţitele vodících pejsků, kde si vodící pejsci utuţují naučené
povely. Celkem se zúčastnilo 6 klientů.
Přednášky od p. Vlašína o masážích
Během roku 2013 také proběhly čtyři přednášky od maséra pana Rudolfa Vlašína na
téma masáţe. Klienti byli seznámeni s různými druhy masáţí a s tím, jak by takové masáţe
měly správě probíhat. Klienti se také dozvěděli jaký druh masáţe je dobrý na konkrétní
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problémy a celé povídání bylo vţdy doplněno názornými ukázkami. Celkem se zúčastnilo 26
klientů. Tyto přednášky mají velký úspěch a budou i nadále pokračovat.
Přednáška s p. Stejskalem z organizace BESIP
Na konci roku 2013 proběhla v TyfloCentru Jihlava zajímavá beseda s krajským
koordinátorem BESIP panem Milanem Stejskalem. Jak název BESIP napovídá, tématem
besedy byla bezpečnost v silničním provozu. Pan Stejskal povídal o základech správného
přecházení přechodu pro chodce, chůze po chodníku a chůze po silnici v případě, ţe chybí
chodník. Klienti byli také obeznámeni s tím, jak by měl chodec přizpůsobit své oblečení za
sníţené viditelnosti. Na závěr velice poučné besedy všichni zúčastnění obdrţeli reflexní vesty,
reflexní nálepky a přívěsky. Celkem se zúčastnilo 8 klientů.
Přednáška o Čínské lidově demokratické republice
22. listopadu 2013 proběhla v TyfloCentru Jihlava velice zajímavá a poučná prezentace
o Čínské lidově demokratické republice. Poutavé vyprávění nám zprostředkovala slečna Mgr.
Olga Malinovská, která v ČLDR pobývala během svých studií. Čerpala tak z vlastních
zkušeností. Celkem se zúčastnilo 9 klientů.
Přátelské posezení spojené s grilováním
Dne 2. července 2013 proběhlo v TyfloCentru Jihlava přátelské posezení spojené
s grilováním. Klienti měli moţnost vzájemné výměny zkušeností a poskytnutí rad, jak
optimálně zvládnout ţivot s handicapem. Klienti si tak mohou být i vzájemnou oporou.
Celkem se zúčastnilo 18 klientů.
Výlety, výstavy, soutěže a Putování po světě
V roce 2013 bylo pro klienty TC zorganizováno celkem 20 akcí, které lze rozdělit
na výstavy, exkurze, výlety a soutěţe. Celkem bylo zorganizováno 7 výletů se zajímavými
cíli. Výletů se zúčastnilo 42 klientů.
Seznam uskutečněných výletů:
 Výlet do Průhonické zahrady v Praze
 Výlet do Olomouce do Tyflopomůcek
 Dvoudenní výlet do vinného sklípku v Mutěnicích
 Výlet do ZOO v Jihlavě
 Výlet na zámek do Jindřichova Hradce
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 Výlet na zámek do Náměště
 Předvánoční výlet na trhy do Brna

Dále byly uskutečněny také 2 hmatové a interaktivní výstavy a to jedna v Národním
technickém muzeu v Praze a druhá ve Slavkově u Brna, kde probíhala expozice o Napoleonu
Bonaparte. Celkem se zúčastnilo 8 klientů.
Během roku 2013 se uskutečnila jedna soutěţ a to soutěţ ve čtení a psaní Braillova písma.
Krajská koordinační rada SONS Kraje Vysočina ve spolupráci s redakcí časopisu pro zrakově
postiţené Zora, Tyfloservisem a TyfloCentrem Jihlava, pořádala v Jihlavě dne 23. května
2013 soutěţ pro zrakově postiţené. Soutěţ probíhala v prostorách TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
a v klubovně SONSU Kraje Vysočina. Organizaci zajistili pracovníci TyfloCentra Jihlava.
Tato soutěţ není jen samotnou soutěţí, ale je hlavně připomenutím Luise Brailla a jeho
geniální šestibodové soustavy slepeckého písma, které ustupuje díky moderním technologiím
stále více do pozadí. S masivním nástupem moderních technologií se nevidomí stále více
spoléhají na nové pomůcky s hlasovým výstupem, a význam Braillova písma klesá. A právě
kvůli podpoře a popularizaci slepeckého písma se konala tato krajská soutěţ. Celkem se
zúčastnilo 6 klientů.

I v tomto roce pracovníci TC pokračovali v cyklu s názvem Putování po světě pomocí
chuťových buněk. I nadále seznamovali uţivatele s jednotlivými zeměmi a to prostřednictvím
sluchu, ale také hmatu a chuti. Výklad byl vţdy doplněn poslechem hymny a také typické
hudby pro danou zemi. Dále si uţivatelé mohli osahat typické předměty charakterizující nebo
pocházející ze země. Např. hudební nástroj bongo, který pochází z Kuby. Kaţdé putování je
zakončené ochutnávkou pokrmu připraveného podle receptu z právě navštívené země.
Putování po světě se konalo v klubovně OO SONS Jihlava. V roce 2013 bylo zrealizováno 10
přednášek a byly navštíveny tyto země: Brazílie, Hawai, Mexiko, Česká republika, Kanárské
ostrovy, Kuba, Peru, Jamajka, Bolívie a Kanada. Za uplynulý rok 2013 se této aktivity
zúčastnilo celkem 65 klientů.

Další realizované aktivity v roce 2013:
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Den otevřených dveří k příležitosti 10. výročí založení TyfloCentra Jihlava, o.p.s.

Dne 23. října 2013 od 9:30 do 17:00 hod. probíhal v organizaci v TyfloCentru Jihlava,
o.p.s. Den otevřených dveří. Návštěvníci měli moţnost si prohlédnout naše prostory, kde
probíhá přímá práce a podpora nevidomých a slabozrakých klientů, a od paní ředitelky Mgr.
Ivety Bělovové Dolejší a dalších pracovníků se dozvěděli, jaké sluţby nabízíme. Dále měli
moţnost si vyzkoušet za odborného vedení slečny Bc. Moniky Havlíkové chůzi s bílou holí
bez kontroly zraku. Radovan Jakubík, odborník přes výuku PC, prezentoval svoji činnost jako
lektora PC, kdy seznamoval veřejnost s obsluhou speciálního software pro zrakově postiţené.
Sociální pracovnice Lucie Špinarová zase prezentovala návštěvníkům jednotlivé kompenzační
pomůcky, které nevidomí a slabozrací klienti dennodenně vyuţívají.
A kdo všechno projevil svůj zájem o TyfloCentrum Jihlava a vyuţil dne otevřených
dveří? Např. z Magistrátu města Jihlavy přišel pan Ing. Labuda s paní Šuhajovou a paní
Černou. Z ÚP Krajské pobočky Jihlava se přišla podívat paní Mgr. Pohanková s paní
Matějíčkovou. Nechyběli ani bývalí ředitelé TyfloCentra Jihlava, jako Bc. Erika Volavková a
Kamila Vondráková, DiS. V neposlední řadě nás navštívila paní Mgr. Andrea Šeredová ze
Soukromé Vyšší odborné školy sociální Jihlava, o.p.s., se kterou TyfloCentrum spolupracuje.
Akce se setkala dle očekávání s velkým úspěchem, a to nás velice potěšilo a dalo nový impuls
do další práce. Celkem se zúčastnilo 6 klientů. Z řad veřejnosti bylo přítomno 17 návštěvníků.
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10 let TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v Kraji Vysočina 2003 – 2013

Dne 20. listopadu 2013 v gotickém sále jihlavské radnice na Masarykově náměstí č. 1
v Jihlavě proběhla oslava konaná k příleţitosti 10. výročí vzniku TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
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Na fotografii uvádějící Bc. Monika Havlíková, DiS. s hostem PhDr. Milanem Pešákem
Slavnostní program probíhal od 10:00 hodin aţ do 13:00 hod. Během slavnostního programu
vystoupili zajímaví hosté jako prezident SONSu Mgr. Václav Polášek, senátor
a spoluzakladatel TyfloCenter PhDr. Milan Pešák, ředitelka TyfloCentra Brno RNDr. Hana
Bubeníčková, ředitel Spektry RNDr. Břetislav Verner, CSc. lektor Jan Hausmann, a bývalé
ředitelky TyfloCentra Jihlava paní Bc. Erika Volavková, DiS. a Kamila Vondráková, DiS. ,
a také náměstek primátora, pan Ing. Josef Kodet, který celou akci zaštítil.
Během slavnostního programu proběhlo také autorské čtení z řad klientů TyfloCentra Jihlava.
Vystoupila paní Ilona Ptáčková a pan Rudolf Vlašín, kteří prezentovali svůj ţivotní příběh.
Jak se do TyfloCentra dostali a co jim TyfloCentrum dalo. Paní Ptáčková recitovala vlastní
báseň, kterou pojmenovala „Cestovatelská“.
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Celým slavnostním programem nás provázel nádherný mnohohlas pěveckého sboru Naděje z
Centra sociálních sluţeb pro osoby se zrakovým postiţením v Brně-Chrlicích pod taktovkou
ředitele zařízení, pana Ing. Miloše Palečka.

Na fotografii pěvecký sbor Naděje
Během programu měli návštěvnici moţnost nahlédnout do retro světa kompenzačních
pomůcek pro zrakově postiţené. Byly vystaveny jak pomůcky starší generace, které se jiţ
v dnešní době jiţ nepouţívají, tak i novinky ze světa kompenzačních pomůcek. Návštěvníci si
mohli kompenzační pomůcky jak prohlédnout, tak i vyzkoušet. Představení novinek z oblasti
kompenzačních pomůcek zaštítila firma Spektra, jejímţ ředitelem je pan RNDr. Břetislav
Verner, CSc.
Další kulturní vloţkou byla draţba autorského kalendáře TyfloCentra Jihlava, o.p.s. Kalendář
měl za cíl prostřednictvím fotografií přiblíţit veřejnosti svět nevidomých a především
poukázat na to, jak nevidomí lidé vnímají okolní svět. Nebo-li, jak „vidí“ nevidomí. Kalendář
sklidil velký úspěch, a nakonec byl vydraţen paní RNDr. Hanou Bubeníčkovou.
Ještě jednou bychom chtěli za celé TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. poděkovat Vám všem, kteří
jste se podíleli na této oslavě a přišli jste nás podpořit. Děkujeme také sboru Naděje, který
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dodal skvělý hudební záţitek! Děkujeme také sponzorům Mirin Group za výborný raut,
a firmě Spektra v. d. n. za finanční dar a výstavu pomůcek pro zrakově postiţené.
Časopis Střípky z Jihlavy
Kaţdý měsíc vychází časopis Střípky z Jihlavy v černotisku i v elektronické podobě.
Zde jsou uţivatelům podány aktuální informace o činnosti TC, o kulturním dění v Jihlavě, o
změnách v sociální oblasti, rady z různých oblastí a je zde zveřejněn plán akcí, které jsou
plánované vţdy měsíc dopředu, aby měli klienti dostatek času se na aktivity nahlásit. Časopis
je automaticky zasílán klientům TC emailem, dále je moţné si jej volně stáhnout z webových
stránek organizace. Čtení časopisu ve zvětšeném černotisku vyuţívá průměrně 15 uţivatelů.
Prostřednictvím e-mailu je časopis zasílán 65-ti klientům.

7. 2. Projekty OP LZZ
Ke dni 1. 5. 2012 zahájilo TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. realizaci projektu „Práce jako
prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením“. Registrační číslo
CZ.1.04/3.3.05/75.00123. Doba, po kterou bude projekt realizován, je v rozmezí od 1. 5. 2012
do 30. 4. 2012. Hlavním důvodem, proč probíhá realizace projektu je, ţe osoby se zrakovým
postiţením v kraji Vysočina se těţce uplatňují na trhu práce a mají sníţenou schopnost
si zaměstnání udrţet. Dochází také k tomu, ţe osoby se zrakovým postiţením se potýkají
s problémy zvolit si správné povolání, často zaměstnavatelům chybí odborné a také technické
zázemí. Zrakově postiţení také mohou mít sníţené dovednosti v oblasti práce na PC
a v neposlední řadě nízkou kvalifikaci v oborech, kde by se mohli uplatnit a nedostačující
podporu při hledání a po nástupu do zaměstnání.
Hlavním cílem, který má projekt OP LZZ nastaven je, aby osobám se zrakovým
postiţením v kraji Vysočina byla poskytnuta souhrnná podpora při zařazení na trh práce.
A dále pak vznik nových konkrétních pracovních míst na reálném trhu práce. Dalším cílem je
také zvýšení kvalifikace v oborech, ve kterých by se mohli osoby se zrakovým postiţením
uplatnit a v neposlední řadě zajistit zázemí, kde si budou své schopnosti a dovednosti
procvičovat.
V roce 2013 probíhaly tyto aktivity projektu:
a) Tvorba pracovních profilů
b) Kurzy přípravy na hledání a udržení zaměstnání
c) Kurzy PC pro zrakově postižené
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d) Rekvalifikace
e) Podpora na trhu práce
f) Job klub
a) Tvorba pracovních profilů
Samotná tvorba pracovních profilů vychází ze stávající metodiky předchozího
projektu Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postiţením v kraji
Vysočina - Pracovní diagnostiky Květiny kariéry, Diagnostiky připravenosti na výkon
povolání osob se zrakovým postiţením, a Metodiky tréninkového zaměstnávání osob se
zrakovým postiţením.
Tvorbu pracovního profilu chápeme jako individuální proces, jenţ klient potřebuje
k úspěšnému získání práce. Pracovní profil obsahuje pracovní diagnostiku a konkrétní
postupy hledání zaměstnání a další formy podpory, které budou danému uţivateli poskytnuty.
Vytvořený pracovní profil usnadní osobám se zrakovým postiţením vstup na trh práce.
Je prostředkem, který definuje silné i slabé stránky uchazeče o zaměstnání, pomůţe
identifikovat osobnostní a odborné předpoklady uţivatele pro zvolený obor, a tím zamezí
volbě nevhodných zaměstnání.
Cílem vytvořeného pracovního profilu je tedy definování osobnostních a profesních
předpokladů uţivatele pro určitý pracovní obor a dalších postupů, které mu pomohou
dosáhnout profesních cílů. Pracovní profil je vytvářen jako komplexní soubor výstupů podle
individuálních potřeb uţivatele, je to otevřený proces, do kterého je moţno i v budoucnu
neustále vstupovat a přidávat další informace.
V roce 2013 bylo vytvořeno 10 pracovních profilů.
b) Kurzy přípravy na hledání a udržení zaměstnání
V měsíci únoru 2013 byly realizovány návazné kurzy, a to od 12. – 14. 2. 2013
s názvem Integrace do pracovního procesu a týmu po nástupu do zaměstnání pro osoby se
zrakovým postižením.
Jednalo se o Komunikaci v zaměstnání (12. 2. 2013), Personalistiku (13. 2. 2013)
a Firemní kulturu (14. 2. 2013). Kurzy se konaly v našem zařízení U skály 11 v Jihlavě,
a zúčastnilo se jich 8 klientů projektu OP LZZ. Všichni zúčastnění kurzy úspěšně dokončili.
Kurzy proběhly pod záštitou firmy Claritas, o. p. s, která jiţ předešlé kurzy
realizovala.
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c) Kurzy PC pro zrakově postižené
Kurzy probíhají individuálně, a jejich rozsah je celkem 20 hodin. Úkolem kurzu PC
pro osoby se zrakovým postiţením je především rozšířit vědomosti a podrobněji se věnovat
práci se správcem souborů, textovými editory (Word, Excel), skenováním, elektronickou
poštou, s internetovými prohlíţeči a novinkám ve speciálních odečítacích nebo zvětšovacích
programech.
V roce 2013 se výuky účastnilo 13 klientů projektu OP LZZ.

d) Rekvalifikace
V roce 2013 začal probíhat Kvalifikační kurz operátora audiopřepisu. Kurz byl
z kapacitních a výukových důvodů rozdělen na dva běhy. Celý kurz má rozsah 80 hodin.
Kurzu se celkově účastní 7 účastníků.
První běh začal dne 4. února a skončil závěrečnou zkouškou 4. dubna, 4 účastníci
prvního běhu úspěšně ukončili kurz závěrečnou zkouškou.
Druhý běh Kvalifikačního kurz operátora audiopřepisu začal 15. dubna 2013 a byl
ukončen dne 11. 6. 2013. Všichni 3 účastníci druhého běhu úspěšně ukončili kurz závěrečnou
zkouškou.
Během kurzu byl přítomen lektor výuky na PC jako technická podpora, odborný
pracovní konzultant II a pracovní asistent pro případné průvodcovství a asistenci uţivatelům.
Celý kurz měl rozsah 80 hodin. Počet úspěšných absolventů kurzu je 7.
Protoţe byl o tento kvalifikační kurz velký zájem, výběr účastníků proběhl na základě
výběrového řízení, které proběhlo 14. 8. 2012. Členy přijímací komise byl odborný pracovní
konzultant II, administrativní pracovník a lektor na PC.
Přihlásilo se celkem 10 zájemců z řad uţivatelů projektu OP LZZ. Podmínky, které
museli účastníci splnit, byly následující: kancelářské psaní všemi deseti na klávesnici,
absolvování kurzu PC pro osoby se zrakovým postiţením, absolvování alespoň ½ kurzů
přípravy na hledání a udrţení zaměstnání, účast na 4 seminářích job klubu.
e) Podpora na trhu práce
V tomto roce byla navázána spolupráce s následujícími zaměstnavateli: Domov
seniorů Stříbrné terasy Jihlava, o. p. s., Domov důchodců Ţdírec, p. o., Zahradnictví Molnár
v Budišově.
V tomto roce také byla navázána spolupráce s firmou Personal management. K
podpisu smlouvy o spolupráci o zprostředkování zaměstnávání klientů projektu OP LZZ
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došlo dne 8. 4. 2013. Spolupráce se týká především kontaktů se zaměstnavateli a doporučení
uţivatelů na vhodné pracovní pozice dle jejich zaměření.
V rámci této aktivity poskytují odborní pracovní konzultanti I a II a také pracovní
asistent podporu uţivatelům projektu OP LZZ na výběrových řízeních, při pracovních
pohovorech, a při hledání zaměstnání.
Od 1. 5. 2013 jsou zaměstnáni tři uţivatelé projektu OP LZZ.
DS Stříbrné terasy, o. p. s. zaměstnal 2 účastnice projektu OP LZZ na pozici pracovník
v sociálních sluţbách – 1 úvazek
Zahradnictví – Ing. Ladislav Molnár zaměstnal 1 účastníka projektu na pozici
zahradník – 0,5 úvazku
Od 1. 7. 2013 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Nad Plovárnou 5, Jihlava, zaměstnávalo 7
uţivatelů projektu, od 1. 10. 2013 to bylo 8 klientů:
0,5 úvazku na 1 administrativního pracovníka
1 úvazek pracovníka v sociálních sluţbách na 2 klienty
0, 5 úvazku pro pracovníka na monitorování bariér – 1 klient
1 úvazek na pracovníka pro osvětovou činnost – 2 klienti
0,5 úvazku pro redaktora časopisu Střípky z Jihlavy – 1 klient
0, 5 úvazku na terénního maséra – 1 klient – od 1. 10. 2013
Od 1. 8. 2013 bylo zaměstnáno u firmy Spektra, v. d. n. 5 uţivatelů na pozici operátor
audiopřepisu.

Zaměstnáni

byli

úspěšní absolventi

Kvalifikačního

kurzu operátora

audiopřepisu, kteří prošli přijímacím řízením u této firmy.
Instruktor výuky na PC poskytoval těmto uţivatelům odborné konzultace ohledně
softwarového vybavení PC pro audiopřepis.
Dále došlo k dohodě s Domovem důchodů Ţdírec, ţe jeden uţivatel projektu byl
v tomto zařízení zaměstnán v rámci pravidel projektu OP LZZ na 0,5 úvazek jako pracovník
v sociální péči. Tento klient projektu prošel velmi úspěšně výběrovým řízením. Domov
důchodců Ţdírec, p. o. byl v rekonstrukci, a proto bylo zaměstnání realizováno aţ od 1. 9.
2013.
Všem zaměstnaným uţivatelům projektu OP LZZ bylo prostřednictvím pracovního
asistenta poskytována individuální asistence na pracovišti dle jejich potřeb. Asistence se
týkala především doprovodů na pracoviště, podpory při komunikaci se zaměstnavatelem
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a pracovním kolektivem, pomoci při uspořádání pracovního místa tak, aby orientace na
pracovišti byla pro klienta bezpečná a co nejsnadnější.
Pracovní asistent poskytoval asistenci při práci na PC, a pomoc při vyplňování
formulářů a různých dokumentů týkajících se pracovní činnosti. Pracovní asistent je nadále
v kontaktu se zaměstnanými uţivateli projektu OP LZZ, pravidelně si vyměňují e-mailovou
korespondenci.
Zaměstnaní klienti pravidelně dle domluvy docházeli na konzultace s odbornými
pracovními konzultanty, kteří jsou v kontaktu se zaměstnavateli, a konzultovali jejich
pracovní činnost.

f) Job klub
V tomto roce probíhala tato aktivita, ve které se uţivatelé s pomocí odborníka job
klubu a počítačů se speciálními programy věnovali vyhledávání informací ohledně
pracovního uplatnění, navzájem se inspirovali nebo nabízeli pracovní sílu, coţ jim přineslo
lepší orientaci na trhu práce.
Cílem job klubu bylo naučit všechny uţivatele napsat si vlastní ţivotopis podle
evropských měřítek, motivační dopis, způsoby, jak vyhledat vhodné volné pracovní místo,
a jak se připravit na pracovní pohovor. Uţivatelé se učí samostatnosti, aby mohli flexibilněji
reagovat na nové nabídky na trhu práce.
Job klub v roce 2013 nabízel:
 poradenství odborníka job klubu (poradenství při hledání zaměstnání, pomoc
s informacemi a vedení agendy a jejími změnami – motivační dopis, ţivotopis, tvorba
portfolia apod.)
 pravidelné krátké semináře 2/měs. po 2 hodinách o zkušenostech při hledání zaměstnání
 poradenství pro krizové a nenadálé situace při hledání zaměstnání (např. nemoc,
nemoţnost dojít na plánovanou schůzku atp.)
 internetové a diskusní fórum, kde si uţivatelé mohli vyměňovat názory s jinými uţivateli
nebo odborníky
Seminářů job klubu se účastní pravidelně 7 - 10 uţivatelů projektu OP LZZ. Odborník
job klubu se zabývá na seminářích tématy, které jsou pro uţivatele aktuální, jedná se
o ţivotopisy, motivační dopisy, přípravu na pracovní pohovory, ale také způsoby vyhledávání
volných míst, informací o pohovoru, důvěryhodnosti inzerátů apod.
Odborník job klubu zavedl na těchto seminářích krátké testy pro účastníky. Jedná se
o testy připravenosti na výkon povolání, rozhledu při hledání zaměstnání, seřazení
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hodnotového ţebříčku apod. Tyto testy pomáhají účastníkům job klubu v orientaci na trhu
práce a při dalším směřování vlastního rozvoje.
Odborník job klubu v tomto roce poskytoval pravidelné individuální poradenství pro
klienty, kteří se neúčastní společných seminářů, nebo potřebují aktuální pomoc při přípravách
na konkrétní pracovní pohovory.
Odborník job klubu úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovníky projektu OP
LZZ, především s odbornými pracovními konzultanty, lektorem na PC a pracovním
asistentem.

7.3. Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty
V průběhu

roku

2013

vykonávalo

dlouhodobou

dobrovolnickou

sluţbu

v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. celkem 5 dobrovolníků.
Dobrovolnickou činnost vykonávali na základě uzavřené smlouvy s vysílající
organizací. Během roku 2012 dva dobrovolníci dobrovolnickou sluţbu ukončili z důvodů
časové vytíţenosti.
Všichni dobrovolníci, kteří se na dobrovolnickém programu v organizaci podílejí,
vykonávají druh dobrovolnické sluţby tzv. Jeden na jednoho, tedy kaţdý dobrovolník má
přiděleného klienta, ke kterému dochází. Nejčastější aktivity, které spolu v rámci
dobrovolnictví vykonávají, jsou předčítání, povídání si s klientem, zajištění doprovodu při
procházkách, drobná pomoc v domácnosti atd.
Z řad široké veřejnosti se setkáváme se zájmem o dobrovolnickou sluţbu. Naopak
nemáme dostatek klientů, kteří by se chtěli zapojit a mít svého dobrovolníka.

7.4. Mapování a odstraňování bariér
Monitoring bariér probíhal v období 07/2013 – 12/2013 a byl zaměřen na tyto oblasti:
1. Orientačně navigační majáčky
2. Přechody pro chodce
a) stavební úpravy
b) zvuková signalizace
3. Bezbariérové trasy
4. Zastávky MHD
5. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD
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1. Orientačně navigační majáčky
V průběhu kontrol většina majáčků fungovala. Problém se vyskytoval nejčastěji u majáčku
Policie ČR na ulici Vrchlického. Zdálo se, ţe majáček nebyl stabilně spuštěn a zapnul se aţ
po několikátém stisku tlačítka na vysílačce. Teprve potom bylo moţné aktivovat příslušnou
zprávu pomocí tlačítek na vysílačce. Velmi pozitivně hodnotíme majáčky na autobusovém
nádraţí a u Městské knihovny. Tyto majáčky reagovaly vţdy na první pokus a to i z velké
vzdálenosti.
2. Přechody pro chodce
a) Stavební úpravy
Celkem bylo zdokumentováno 180 přechodů pro chodce na 53 křiţovatkách. Většina
přechodů pro chodce stavební úpravy obsahuje, avšak jen málo z nich je vybudováno opravdu
tak, jak stanoví vyhláška. Hlavním problémem je samotné umísťování přechodů. U křiţovatek
jsou přechody umisťovány na zakulacený okraj vozovky, kde nemá nevidomý moţnost
srovnat se kolmo ke směru přecházení. Můţe tak skončit uprostřed křiţovatky.
Dalším z nejčastějších problémů je nesprávně vybudovaný signální pás, který není veden od
přirozené vodící linie (obrubník, budova) a je pouze vsazen doprostřed chodníku. V několika
případech byl zaznamenán i nevyznačený středový ostrůvek širší komunikace.
b) Zvuková signalizace
Problémy se zvukovou signalizací byly pozorovány pouze na přechodu u City Parku, ve
směru z města k City Parku. Na některých přechodech byla zvuková signalizace velmi tichá a
při větším provozu tedy špatně slyšitelná. Jednalo se například o signalizaci na přechodu u
autobusového nádraţí na ulici Jiráskova.
3. Bezbariérové trasy
Popis jednotlivých bezbariérových tras je zveřejněn na webových stránkách města Jihlavy.
V popisech některých bezbariérových tras se vyskytují odkazy na místa, která jiţ nejsou
aktuální a v jednom případě odkazují na neexistující chodník (oblast ZOO Jihlava). Jednotlivé
trasy by bylo vhodné znovu zdokumentovat.
4. Zastávky MHD
Celkem bylo zdokumentováno 101 zastávek MHD. Zde jsme se zaměřili na tři prvky:
vyrovnání výškového rozdílu mezi zastávkou a vozidlem MHD (splnilo 40 zastávek),
přítomnost správně umístěného signálního pásu pro nevidomé (splnilo 42 zastávek) a
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označení zastávky štítkem v Braillově písmu (nesplnila ţádná zastávka). Jako dodatečný
nepovinný prvek bylo hodnoceno zastřešení jednotlivých zastávek (přítomno na 32).
5. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD
V případě zjištění a nahlášení problému, byl problém Dopravním podnikem rychle odstraněn.
Závěr k monitoringu:
Je zde zřejmý problém v procesu návrhu, budování a následné kontroly stavebních úprav pro
nevidomé a slabozraké. Stávající stavební úpravy (především ty dříve vybudované) působí
často pouze estetickým dojmem. Častým nedostatkem je pouţití nesprávného stavebního
materiálu pro jednotlivé úpravy (dle norem ČSN).
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. stále nabízí poradenství při odstraňování bariér z hlediska
osob se zrakovým postiţením. 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 Sluţby města Jihlavy s.r.o., kterou
ve spolupráci s klienty podněcujeme k opravám zvukové signalizace na přechodech
přes křiţovatky.

7.5. Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi
Organizace také v roce 2013 pokračovala ve spolupráci se Soukromou vyšší
odbornou školou sociální, o.p.s., Matky Boţí 15, 586 01 Jihlava.
Studenti 2. ročníku této školy absolvovali v organizaci jednorázovou exkurzi.
Celkem šlo o asi 50 studentů, kteří si vyslechli nejdůleţitější informace o organizaci, dále si
prohlédli pomůcky a také si některé mohli vyzkoušet přímo v praxi. Zájem mezi studenty
byl hlavně o chůzi s bílou holí a o ukázku zvukové střelby.
V roce 2013 také TyfloCentrum Jihlava pomohlo studentce SVOŠS s realizací
projektu pro absolventskou práci – Kavárna po tmě v Telči. Ředitelka organizace
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší naučila studentky obsluhující kavárnu základy průvodcovství
a celou dobu trvání akce poskytovala supervizi a pomáhala s obsluhou hostů.

28

Pracovníci TyfloCentra Jihlava se také zúčastnili akcí vztahujících se k této práci
jako výstava v Nízkoprahovém klubu Vrakbar Jihlava a přednášky na škole SVOŠS, o. p. s.
Organizace je také vyuţívána studenty této školy k výkonu dlouhodobé praxe.
V roce 2012 absolvovala praxi v organizaci jedna studentka v rozsahu 15 pracovních dnů.
Praxi zde také absolvovali dvě studentky ze Střední odborné školy sociálně- právní
v rozsahu 10 pracovních dnů.
TyfloCentrum Jihlava bylo také v roce 2013 oslovováno studenty s ţádostí
o vyplnění nejrůznějších dotazníků a s ţádostí o rozhovory pro absolventské práce.

8. Vzdělávání
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. se snaţí, aby jeho zaměstnanci vyuţívali moţnost vzdělávání
a rozvíjení schopnosti a dovednosti. Další vzdělávání pracovníků je naplňováno dle Zákona
č. 108/ 2066, o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Kaţdý sociální pracovník
a pracovník v sociálních sluţbách splnil povinnost 24 hodinového vzdělávání, dle výše
uvedeného zákona. Pracovníci se zúčastnili akreditovaných kurzů a odborných stáţí.
Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2013 průběţně
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 těţce zrakově postiţené- akreditováno MŠMT ČR.

9. Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi během roku 2013 spolupracovali a podporovali
naši činnost, i všem, kdo se na ní podíleli. Poděkování patří také 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.
 TREZOSERVIS
 Spektra, v.d.n.
 Relax golf
 Mirin Group
 drobní dárci
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Také bychom chtěli zvlášť poděkovat:
 panu Milanu Stejskalovi z organizace BESIP za zorganizování velmi přínosné
přednášky pro klienty TyfloCentra Jihlava, která měla velký úspěch
 výborným lektorům, panu Janu Hausmanovi a Vladimíru Kňaţkovi, za jejich letitou
podporu a přátelství s TyfloCentrem Jihlava

Na závěr chceme poděkovat všem našich klientům a jejich rodinám a blízkým za přízeň,
kterou nám věnují.

Celkový počet klientů TyfloCentra Jihlava

Rok

Počet evidovaných klientů

Ke dni 31. 12. 2011

59 klientů

Ke dni 31. 12. 2012

69 klientů

Ke dni 31. 12. 2013

72 klientů
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10. Hlavní ekonomické výsledky za rok 2013
Níţe je moţné se seznámit s informacemi o celkovém objemu nákladů v členění na
náklady vynaloţené pro plnění obecně prospěšných sluţeb, pro plnění doplňkových
činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti.
Veškeré náklady byly pouţity pro plnění obecně prospěšných sluţeb.
Celkové náklady dosáhly částky celkem 2 774 340,70 Kč.
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, plynu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

24583,55
27799,90
2710,00
11127,00
7530,00
601549,85
1614124,00
358085,00
110040,00
100,00
16691,40
2774340,70

Informace o výnosech za rok 2013, které dosáhly částky 2121774,40 Kč.
Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Dotace MPSV
Dotace měst a obcí
Dotace krajů
Přijaté příspěvky a dary
Zúčtování fondů
Úroky na účtech
Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)
Celkem
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513793,00
1916601,85
21500,00
200000,00
21364,00
4400
322,64
161,65
2678143,14

Níţe je moţné se podrobně seznámit s vývojem nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
od roku 2007 aţ po současnost.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Náklady
1 289 855,55
879 597,76
902 137,21
2 590 649,00
2 783 602,93
2 158 680,65
2 774 340,70

Výnosy
1 250 196,60
958 122,26
958 504,53
2 669 219,40
2 862 742,41
2 121 774,40
2 678 143,14

Výsledek
-39 658,95
+78 524,50
+56 367,32
+79 570,40
+79 139,48
-36 906,25
-96 197,56

Informace o vývoji a stavu fondů TyfloCentra Jihlava, o.p.s. k rozvahovému dni:
Počáteční stav k
1.1.2013
911209 Bílá Pastelka 2011

4400,00

Změna
-4 400,00

Konečný stav k
31.12.2013
0,00

Informace o stavu majetku a závazků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. k rozvahovému dni
a o jejich struktuře:
Majetek a závazky
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému DNM
Oprávky k drobnému DHM
Pokladny
Peníze na bankovních účtech
Ostatní krátkodobé fin. výp.
Pohledávky vůči odběratelům
Poskytnuté provozní zálohy
Závazky vůči dodavatelům
Přijaté zálohy
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace
Náklady příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
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270177,20
521486,42
-270177,20
-521486,42
12398,00
355059,90
250000,00
0,00
9878,30
20640,07
0,00
103933,00
50637,50
7643,00
23002,07
3116,20
0,00
17159,10

11. Fotografie
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Letní kavárna potmě v Telči

Letní kavárna potmě v Telči

Výlet do Průhonického parku

Hra golfu

Vánoční trhy v Brně

Výstava kompenzačních pomůcek pro
zrakově postiţené na Úřadu práce v Jihlavě

Spolupráce s SVOSS- jednorázová praxe

Hra bowlingu

Putování po světě pomocí chuťových buněk

Výtvarná dílnička – výroba mandal

Výtvarná dílnička – výroba mandal

Pěší túra na Zaječí skok
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Exkurze na Dopravním podniku města
Jihlavy

Exkurze na Dopravním podniku města
Jihlavy

Haptická exkurze v ZOO Jihlava

Haptická exkurze v ZOO Jihlava

Haptická exkurze v ZOO Jihlava

Haptická exkurze v ZOO Jihlava

Přátelské posezení s grilováním

Přátelské posezení s grilováním

Pěší túra do Luk nad Jihlavou

Veletrh sociálních sluţeb v Havlíčkově
Brodě

Den otevřených dveří v TyfoCentru Jihlava,
o.p.s.

Den otevřených dveří v TyfoCentru Jihlava,
o.p.s.
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Den otevřených dveří v TyfoCentru Jihlava,
o.p.s.

Den otevřených dveří v TyfoCentru Jihlava,
o.p.s.

Exkurze v Tyflopomůckách v Olomouci

Exkurze v Tyflopomůckách v Olomouci

Přednáška s panem Stejskalem z BESIPu

Přednáška s panem Stejskalem z BESIPu –
rozhovor s policistkou Bc. Květou
Klimešovou
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Přednáška se slečnou Mgr. Malinovskou o
Čínské lidové republice

Výtvarná dílnička – pečení perníčků

Výtvarná dílnička – pečení perníčků

Výlet do vinného sklípku v Mutěnicích

Výlet do vinného sklípku v Mutěnicích

Výlet do Národního technického muzea
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Pěší túra okolo Staré plovárny v Jihlavě

Prezentace kompenzačních pomůcek pro
zrakově postiţené od firmy Sagitta Ltd.

Prezentace kompenzačních pomůcek pro
zrakově postiţené od firmy Sagitta Ltd.

Výlet do Náměště nad Oslavou na zámek

Pěší túra na hrad Roštejn

Pěší túra na hrad Roštejn

Hmatová expozice Napoleon Bonaparte ve
Slavkově u Brna

Hmatová expozice Napoleon Bonaparte ve
Slavkově u Brna

Akce „Mezi světy“ - prezentace TyfloCentra
Jihlava, o.p.s.

Osvětová činnost MŠ Jarní Jihlava

Osvětová činnost v MŠ Mahenova Jihlava

Osvětová činnost v SVOŠS, Jihlava
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Fotografie z oslavy konané k příležitosti 10. výročí vzniku TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
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Prezentace kompenzačních pomůcek pro
zrakově postiţené od firmy Spektra

Proslov ředitelky TyfloCentra Brno paní
RNDr. Hany Bubeníčkové

Dort k 10. výročí TC Jihlava

Posezení s klienty TyfloCentra Jihlava, o.p.s.

Posezení s hosty

Zajímaví hosté: zleva ředitel Spektry RNDr.
Břetislav Verner, PhDr. Milan Pešák, Mgr.
Václav Polášek, Ing. Josef Kodet

Pěvecký sbor Naděje z Centra sociálních
sluţeb pro osoby se zrakovým postiţením
v Brně-Chrlicích

Vystoupení pěveckého sboru Naděje

Proslov pana PhDr. Milana Pešáka

Proslov paní ředitelky TyfloCentra Jihlava
Mgr. Ivety Bělovové Dolejší

Autorské čtení z řad klientů TyfloCentra
Jihlava - paní Ilona Ptáčková

Draţba autorského kalendáře
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