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1 Základní údaje o společnosti 
 

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

Právní forma:    obecně prospěšná společnost 

Sídlo do 31. 7. 2014:   Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava 

Sídlo od 1. 8. 2014:   Brněnská 626/8, 568 01 Jihlava 

Sídlo pro projekt OP LZZ: Chlumova 1a, Jihlava, 3. Patro, dveře č. 302 

Telefon, fax:     +420 724 865 566, 778 536 335 

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:   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 

 

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

v roce 2014 
 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- ředitelka organizace  

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách  

Bc. Andrea Lázničková, DiS.: 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách  

Radovan Jakubík:  

- pracovník v sociálních službách 

- lektor výuky PC 

Lucie Špinarová, DiS. : 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách 

- od 30. 4. 2014 na mateřské dovolené 

Adéla Bodišová 

- technický a pomocný administrativní pracovník do 31. 3. 2014 

Jana Voráčková 

- pracovník v sociálních službách od 1. 4. 2014 

Michal Voráček 

- pracovník v sociálních službách od 1. 11. 2014 

Rudolf Vlašín 

- pracovník v sociálních službách od 1. 11. 2014 

Martin Suchý  

- pracovník v sociálních službách  

 

3 Seznam pracovníků pro projekt OP LZZ do 30. 4. 2014 
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- manažer pro projekt OP LZZ  

- odborný pracovní konzultant  

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- odborný pracovní konzultant 

- odborník job klubu 

Radovan Jakubík: 
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- lektor výuky PC 

Bc. Andrea Lázničková, DiS.: 

- pracovní asistent pro projekt OP LZZ 

Lucie Špinarová, DiS.: 

- administrativní pracovník do 30. 4. 2014 

Rudolf Vlašín  

- administrativní pracovník od 30. 4. 2014 

4 Seznam pracovníků zaměstnaných přes projekt OP LZZ do 30. 

4. 2014 
 

Josef Vondra 

- redaktor časopisu Střípky z Jihlavy 

Martina Roháčková 

- administrativní pracovník 

Petra Marečková 

- pracovník pro osvětovou činnost 

Dana Frühaufová 

- pracovník v sociálních službách 

Martin Suchý 

- pracovník pro monitorování bariér 

Ilona Ptáčková 

- pracovník pro osvětovou činnost 

Rudolf Vlašín 

- pracovník v sociálních službách 

Josef Hladík 

- terénní masér 

5 Seznam pracovníků pro projekt OP LZZ od 1. 11. 2014 

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- Manažer projektu 

Ing. Klára Lundáková 

- Finanční manažer 

Mgr. Dana Vávrová 

- Asistent projektu 
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Bc. Andrea Lázničková, DiS.: 

- Pracovní konzultant I 

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- Pracovní konzultant II 

Radovan Jakubík: 

- Asistent udržitelnosti pracovního místa TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

PhDr. Dana Marková 

- Psycholog 

6 Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v organizační struktuře 
Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s.  

 

 

 

  

 

Mgr. Iveta 

Bělovová 

Dolejší 

ředitelka 

organizace  
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registrovanýc
h sociálních 

službách 

Bc. Monika 

Havlíková, 

DiS. 

sociální 
pracovník 
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registrovanýc
h sociálních 

službách 

Adéla 

Bodišová 

technický 

pracovník 

 

Michal 

Voráček 

pracovník 

v sociálních 

službách 

Jana 

Voráčková 

pracovník 

v sociálních 

službách 
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Vlašín 
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službách 
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sociálních 
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Jakubík 

pracovník 

v sociálních 

službách 
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7 Pracovníci pro projekt OP LZZ v organizační struktuře  
 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků pro projekt OP LZZ „Práce jako 

prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením“. Registrační číslo 

CZ.1.04/3.3.05/75.00123. Projekt byl realizován v rozmezí od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014.  

 

 

 

  

 

Mgr. Iveta 

Bělovová 

Dolejší 

manažer 

projektu OP LZZ 

 

 

Bc. Andrea 
Lázničková, 

DiS.: 
 

pracovník 
projektu OP 

LZZ na pozici: 
pracovní 
asistent    

 

     

 

Radovan 
Jakubík: 

 
pracovník 

projektu OP 
LZZ na pozici: 
lektor výuky 

na PC 
 

Bc. Monika 

Havlíková, DiS. 

pracovník 
projektu OP 

LZZ na pozici: 
pracovní 

konzultant a 
odborník job 

klubu 

 

Petra 

Marečková 

Pracovník pro 

osvětovou 

činnost 

 
Od 1. 7. 2013

  

Ilona Ptáčková 

Pracovník pro 

osvětovou 

činnost  

 

Od 1. 7. 2013 

Dana 

Frühaufová 

Pracovník 

v sociálních 

službách 

 
Od 1. 7. 2013 

Rudolf Vlašín 

Pracovník 

v sociálních 

službách 

 

Od 1. 7. 2013 

Josef Vondra 

Redaktor 

časopisu Střípky 

z Jihlavy 

 

Od 1. 7. 2013 

Martina 

Roháčková 

Administrativní 

pracovník 

 

Od 1. 7. 2013 

Martin Suchý 

Pracovník pro 

monitorování 

bariér  

 

Od 1. 7. 2013 

Josef Hladík 

Terénní masér 

 

 

Od 1. 7. 2013 

Zaměstnanci TyfloCentra Jihlava, o. p. s. 

v rámci projektu OP LZZ 

Lucie 
Špinarová, DiS. 

 

pracovník 
projektu OP 

LZZ na pozici: 
administrativní 

pracovník 
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Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků pro projekt OP LZZ „Specifická a 

navazující podpora prac. uplatnění osob se zrakovým postižením v Kraji Vysočina“. 

Registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00123. Projekt je realizován od 1. 11. 2014 do 31. 10. 

2015. 

 

 

 

 

8 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 ve společenském uplatnění. 

Dlouhodobé neuspokojování tužeb, cílů a přání, i uvnitř skupin, vede k postupnému snižování 

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 možné míry samostatnosti, zvyšovat kvalitu 

jejich života, a informovat širokou veřejnost o problematice zrakově postižených osob. 

 

Mgr. Iveta 

Bělovová Dolejší 

 

Manažer projektu 

 

Ing. Klára 

Lundáková 

Finanční 

manažer 

 

Mgr. Dana 

Vávrová 

Asistent projektu 

 

Pracovníci projektu OP LZZ 

Bc. Andrea 

Lázničková, DiS. 

Pracovní 

konzultant I

  

 

Bc. Monika 

Havlíková, DiS. 

Pracovní 

konzultant II 

 

 

Radovan Jakubík 

Asistent 

udržitelnosti 

pracovního místa 

TyfloCentrum 

Jihlava, o.p.s. 
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Cíle TyfloCentra Jihlava, o.p.s.:  

Cílem organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. je motivovat občany s těžkým zrakovým 

postižením k samostatnému životu, poskytovat jim informace, zprostředkovat 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 chceme minimalizovat psychologické, 

zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení. 

Cílová skupina: 

Osoby s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným typem postižení, je-li zrakové 

dominantní v Kraji Vysočina, starších jedenácti let, rodinní příslušníci a přátelé těchto osob, 

spřátelené organizace a lidé se zájmem o zrakově postižené osoby. 

 

Zrakově postiženými osobami se myslí osoby s různými druhy a stupni snížených zrakových 

schopností. Tímto jsou myšleni ti, u nichž poškození zraku výrazně 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.  

Kombinovaným postižením je myšleno: 

 Sluchové postižení, pokud je tato osoba schopna komunikovat s pracovníkem 

organizace pomocí sluchadel či jiných pomůcek. 

 Tělesné postižení, 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 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 vnímat a pochopit 

je ověřováno pomocí zpětné vazby a kontrolních otázek. 
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9 Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2014 
 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (dále jen TC) poskytuje registrované sociální služby osobám 

se zrakovým postižením v Kraji Vysočina. Nabízí aktivity, které svojí povahou směřují 

k integraci lidí se zrakovým postižením do běžného života společnosti.  

 

Činnost organizace lze rozdělit do několika pilířů:  

9.1. Poskytování registrovaných sociálních služeb 

9.2. Projekty OP LZZ 

9.3. Mapování a odstraňování bariér 

9.4. Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 

9.5. Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 

 

9.1 Poskytování registrovaných sociálních služeb 

TC je registrovaný poskytovatel sociálních služeb v registru Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Jde o tyto sociální služby: 

9.1.1. Odborné sociální poradenství 

9.1.2. Průvodcovské a předčitatelské služby 

9.1.3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

9.1.1 Odborné sociální poradenství 

Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby zrakově postižených 

uživatelů, a to ambulantně či terénně. 

Sociální poradenství se uskutečňuje nejčastěji formou osobní konzultace uživatelů 

s kompetentními pracovníky TC, nebo telefonicky či písemně, a to prostřednictvím 

elektronické pošty či komunikačních programů Skype. 
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Poskytované poradenství může být základní nebo odborné, a zahrnuje především 

tyto oblasti:  

 

Základní sociální poradenství: 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby, 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob 

a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách 

sociální péče, 

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména 

v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 

dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na 

sociální službě, 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 

spolupodílejí na péči o osobu. 

 

Odborné sociální poradenství 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

zprostředkování navazujících služeb 

b) sociálně terapeutické činnosti: 

poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, 

psychologie a v oblasti vzdělávání, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

vyřizování běžných záležitostí 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

d) poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek 

e) odborné poradenství v krizových životních situacích  
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Přehled kontaktů s uživateli v roce 2014 

 Počet osob 

 

 

Intervence – individuální pomoc 

 

1255 

 

Intervence (setkání nad 30 min) 

 

127 

 

Osvětová činnost – přednášky 

 

180 

 

V roce 2014 v rámci poskytování odborného sociální poradenství využili uživatelé 

služby v tomto monitorovacím období sociální poradenství zaměřené na pomoc při vyřizování 

důchodů, sociálních dávek, mimořádných výhod v oblasti využívání kompenzačních pomůcek 

a technických zařízení při orientaci a samostatném pohybu, poradenství při získávání a 

zpracování informací korespondence, vyplnění formulářů, pomoc při nákupech a výběru 

zboží, 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 postižené (hlasový výstup 

počítače, práce s Braillským řádkem, se softwarem zvětšujícím obrazovku pro slabozraké 

atd.) a výuku práce s internetem. 

Samostatnou kapitolou je osvětová činnost. Pod vedením sociálních pracovníků 

s námi spolupracuje klientka Petra Marečková s vodícím psem Ruby a klient pan Zmeškal 

s vodícím psem Blackem. Tato osvětová činnost probíhala formou interaktivních přednášek 

v mateřských školách, základních školách a v různých odborných sociálních školách a dalších 

institucích v Jihlavě a okolí. Celkem těmito přednáškami v tomto období prošlo 749 osob. 

Odborné sociální poradenství poskytovali kompetentní pracovníci Bc. Monika 

Havlíková, DiS., Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, Bc. Andrea Lázničková, DiS., pracovníci 

v sociálních službách (základní sociální poradenství) Rudolf Vlašín, Michal Voráček a Martin 

Suchý.  

 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 TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. vydává každý měsíc. Časopis je distribuován 

celkem 62 klientům.  
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Přehled realizovaných osvětových přednášek za rok 2014 

Číslo Datum Místo Počet osob 

1 16. 1. 2014 ZŠ Havlíčkova Jihlava 47 

2 20. 1. 2014 Jungmanova Jihlava 25 

3 13. 2. 2014 ZŠ Seifertova Jihlava 100 

4 24. 2. 2014 ZŠ Křížová Jihlava 48 

5 6. 3. 2014 ZŠ Kollárova Jihlava 40 

6 7. 3.2014 Soukromá vyšší odborná škola Jihlava 16 

7 

 

20. 3. 2014 

 

Soukromá vyšší odborná škola Jihlava 23 

8 
12. 3. 2014 

 
ZŠ Rošického, Jihlava 16 

9 
27. 2. 2014 

 
ZŠ T.G.Masaryka, Jihlava 57 

10 
31. 3. 2014 

 
ZŠ Velký Beranov 19 

11 
2. 4. 2014 

 
Soukromá vyšší odborná škola Jihlava 13 

12 
3. 4. 2014 

 
Soukromá vyšší odborná škola Jihlava 18 

13 24. 4. 2014 ZŠ Rošického, Jihlava 60 

14 25. 4. 2014 ZŠ Rošického, Jihlava 22 

15 15. 5 2014 ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava 47 

16 16. 5. 2014 ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 58 

17 5. 6. 2014 Osvěta pro ZŠ ve Zhoři 20 

18 7. 10. 2014 Osvěta pro MŠ ve Žďáře nad Sázavou  40 

19 12. 11. 2014 Osvěta pro ZŠ v České Bělé 80 
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9.1.2 Průvodcovská a předčitatelská služba 

  Tato služba je poskytována v otevírací době organizace nebo po domluvě mimo 

otevírací dobu. Hodinová sazba pro poskytování služby je 60 Kč. Klient hradí za každou 

minutu 1 Kč. K úhradě dochází zpětně jednou měsíčně 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, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informací osobám 

s poruchami komunikace.  

Předčitatelskou a průvodcovskou službu vykonávají registrovaní kompetentní 

pracovníci pracovník v sociálních službách Radovan Jakubík a sociální pracovníci Bc. 

Monika Havlíková, DiS., Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, Andrea Lázničková, DiS. a Lucie 

Špinarová, DiS. (do 30. 4. 2014)  

Během roku 2014 bylo poskytnuto celkem 274 doprovodů 21-ti uživatelům. Za 

placené doprovody činí celkový čas 182 hodin. Doprovody poskytované v rámci SAS činí 

203 hodin. Celkový čas zprostředkovaných doprovodů je 385 hodin. V rámci placených 

doprovodů bylo v tomto sledovaném období vybráno 10.911 Kč. 

Poskytováním průvodcovské a předčitatelské služby byl uživatelům TyfloCentra 

Jihlava, o. p. s. poskytnut kontakt se společenským prostředím. Uživatelé služby se mohli 

zapojit do sociálního života a společnosti, a tím docházelo k prevenci před sociálním 

vyloučením. Díky této službě si také uživatelé mohli obstarat své osobní záležitosti.  

9.1.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat aktivity vedoucí ke smysluplnému 

vyplnění volného času, rozvoji dovedností, získání nových vědomostí a celkové aktivizaci 

uživatelů služeb.  

 

Sociálně aktivizační službu vykonávají registrovaní kompetentní pracovníci pracovník 

v sociálních službách Radovan Jakubík a sociální pracovnice Bc. Andrea Lázničková, Dis., 

pracovníci v sociálních službách Rudolf Vlašín, Michal Voráček a Martin Suchý.  
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Během roku 2014 bylo realizováno celkem 116 sociálně aktivizačních aktivit. Aktivit se 

účastnilo celkem 43 klientů.  

 

V rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízelo 

v roce 2014 TyfloCentrum Jihlava o. p. s., tyto vzdělávací a volnočasové aktivity: 

 

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 standartních kurzů v trvání 50 hodin, popř. podle potřeby 

využít 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 těžce zrakově postižené. Tento kurz je akreditován 

u MŠMT ČR. 

V rámci standartních kurzů mají uživatelé možnost získat následující dovednosti: 

 Výuka základní obsluhy PC 

 Výuka práce s MS Word 

 Obsluha speciálních software pro zrakově postižené 

 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. 
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Rok Počet klientů Počet hodin 

Průměrný počet 

odučených hodin 

na 1 klienta 

2008 5 135 22,5 

2009 11 331   30,09 

2010 14 419   29,93 

2011 15 385   25,67 

2012 10 272 27,2 

2013 
4 + 19 na 

konzultacích 

120 + 32 na 

konzultacích 
              30 

2014 

8 + 27 na 

konzultacích 

155 + 38 na 

konzultacích   19,37 

 

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 je snížení 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 žádalo o kompenzační pomůcky bez doporučení. Proto došlo k mírnému 

poklesu klientů ve výuce, ale ke zvýšení počtu konzultací. V roce 2014 dochází k nárůstu u 

kurzů i konzultací, jak u počtu klientů, tak u počtu hodin. Většina kurzů a konzultací se 

zabývá prací v internetovém prohlížeči. V konzultacích se řeší drobné technické závady, 

různé nastavení nejen speciálních programů, ale i dalších aplikací. 

 

Keramická dílna 

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

s nejrůznějšími technikami práce s keramickou hlínou. Uživatelé nejčastěji vytvářeli závěsné 

výrobky, ale také figurky a předměty vztahující se ke konkrétnímu ročnímu období a události 

pro toto období typické. Dále si vyzkoušeli i jiné činnosti, které se také odvíjejí od aktuálních 

svátků a ročního období. V roce 2014 se nejvíce vyráběli z keramické hlíny závěsné obrázky 

s motivy hroznového vína, sovičky a zvonkohry. Dílna konala 13 x a bylo při 

ní zprostředkováno celkem 62 kontaktů. 
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Výtvarná dílnička 

V rámci aktivity výtvarná dílnička se klienti měli možnost seznámit s různými druhy 

výtvarných technik. V roce 2014 se např. vyráběla velikonoční kuřátka z bavlnek, pečení 

perníčků na Vánoce a zvlášť oblíbenou technikou byla kusudama, nebo-li japonská technika 

skládání papíru výsledkem je jeden květ, který po slepení k sobě vytvoří kouli – kytici.  Tato 

aktivita se uskutečnila za rok 2014 celkem 6x a zúčastnilo se jí 35 klientů.  

Sportovně rehabilitační aktivity 

Do sportovně rehabilitačních aktivit v rámci sociálně aktivizační služby je zařazen golf, 

bowling, zvuková střelba, plavání, a pěší turistika. Nově jsme v roce 2014 vyzkoušeli běžky 

na lyžařském běžeckém okruhu v Novém Městě na Moravě a bruslení na Horáckém zimním 

stadionu v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že se bruslení setkalo s velkým ohlasem, chtěli bychom 

se této aktivitě do budoucna nadále věnovat.  

Golf 

Golfový trenažér navštěvují klienti spolu s pracovníky TC. Hrají golf reálnou golfovou 

holí a míčkem, pouze s tím rozdílem, že jejich odpal je přenesen do digitální podoby přes 

speciální software. Tato aktivita se konala během roku 3x a  bylo zprostředkováno celkem 11 

kontaktů.  

Bowling 

V roce 2014 také klienti projevili zájem o sportovní aktivitu bowling. Aktivita se konala 4x a 

na aktivitě bylo přítomno 21 klientů.  

Zvuková střelba 

Klienti střílí ze speciální pistole, která vysílá infračervený paprsek a snaží se jím trefit terč. 

Připojený počítač výškou zvukového signálu navádí střelce na střed terče. Střelec má 

stisknout kohoutek, když je tón nejvyšší. Zvuková střelba se konala během roku 2014 3x a 

celkem bylo zprostředkováno 24 kontaktů. 

Plavání 

V roce 2014 se také 2x uskutečnila aktivita plavání a to ve Vodním ráji v Jihlavě. Celkem se 

zúčastnilo 5 klientů.  
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Pěší turistika 

Nejvíce oblíbenou aktivitou roku 2014 byla pěší turistika, kterou si klienti velmi oblíbili. 

Klienti tak mají pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň mohou poznávat krásy jihlavského 

okolí. Délka trasy se vždy odvíjí od schopností a možností klientů. Za rok 2014 se pěší 

turistika uskutečnila 6x. Jednalo se o pěší túry: 

 Pěší túra Jihlava – Helenín – Malý Beranov (8,3 km) 

 Pěší túra do vycházkové lokality Ráju Jihlavy (2 km) 

 Pěší túra z Jihlavy do Luk nad Jihlavou (7 km) 

 Pěší túra na Okrouhlík (8km) 

 Procházka do okolí Šacberku (2km) 

 Procházka po Jihlavě, cestou pivních znalců. (3 km) 

 

V rámci pěší turistiky bylo za rok 2014 zprostředkováno 40 kontaktů.  

Přednášky a besedy 

V rámci této aktivity bylo v loňském roce uspořádáno celkem 28 přednášek a besed. 

Besedy, které byly nejzajímavější: 

Beseda v organizaci Tremedias  

Zúčastnili jsme se exkurze v organizaci Tremedias, která působí v  Třebíči. JUDr. Nicol 

Bednáříková si pro nás připravila přednášku na téma Pracovní zákoník ve vztahu ke 

zdravotně postiženým občanům. Celkem se zúčastnili 4 klienti. 

Přednáška od společnosti Sagitta Ltd.  

Jako každoročně 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 9 klientů. 

Beseda s panem Milanem Stejskalem z organizace BESIP 

Zajímavá beseda s krajským koordinátorem z organizace BESIP panem Milanem Stejskalem. 

Jak název BESIP napovídá, tématem besedy byla bezpečnost v silničním provozu. První 

polovina přednášky byla věnována základům správného přecházení přechodů pro chodce, 
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chůzi po chodníku a chůzi po silnici v případě, že chybí chodník. Druhá polovina přednášky 

byla praktická. Společně s panem Stejskalem a klienty jsme vyrazili do ostrého provozu a 

věnovali jsme se chůzi po chodníku, přecházení vozovky s přechodem a bez přechodu pro 

chodce, chůzi po pozemní komunikaci bez chodníku. Vzhledem k tomu, že většina klientů se 

při přecházení vozovky spoléhá spíše na vlastní sluch, než aby někoho požádali o pomoc, 

dostali klienti za úkol oslovit kolemjdoucí osobu a požádat ji o pomoc při přecházení silnice. 

Úkol se nakonec podařilo splnit všem klientům. Akci jsme zakončili přátelským posezením. 

Celkem se zúčastnilo 10 klientů. 

Beseda s Mgr. Křoustkem z Bílého kruhu bezpečí 

Bílý kruh bezpečí je organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc 

obětem a svědkům trestných činů. Přednáška byla zaměřena na téma: „Jak chránit své 

bezpečí“, především jak dávat pozor na nejrůznější léčky podomních prodejců a zlodějů, kteří 

se zaměřují na ty nejvíce bezbranné lidi, což jsou ve většině případů senioři nebo lidé s 

postižením. Pan Mgr. Křoustek vysvětlil klientům během hodiny některé triky, které zloději 

používají. Celkem se zúčastnilo 6 klientů. 

 

Výlety, výstavy, exkurze a putování po světě 

V roce 2014 bylo pro klienty TC zorganizováno celkem 21 akcí, které lze rozdělit 

na výstavy, exkurze, výlety a putování po světě.  

Seznam uskutečněných výletů: 

 Výlet do Mladé Boleslavi do Muzea ŠKODA 

 Prohlídka jihlavského podzemí  

 Dvoudenní výlet do vinného sklípku v Mutěnicích 

 Výlet na zámek do Telče 

 Výlet do Brna na vánoční trhy  

Výstavy: 

 Interaktivní výstava „Hry a klamy“ ve Žďáře nad Sázavou 

 Výstava v Náprstkově muzeu Čas zámořských objevů  

 Interaktivní vzdělávací výstava Fyzika horou v Regionálním muzeu ve Žďáře nad 

Sázavou 
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Exkurze: 

 Exkurze v koordinačním centru práce na dálku v organizaci Tremedias - Třebíč 

 Exkurze v organizaci SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) – 

Třebíč 

 Exkurze v Domově seniorů Stříbrné Terasy Jihlava  

 Exkurze v Pivovaru Jihlava, a.s. 

 

Putování po světě 

    I v tomto roce pracovníci TC pokračovali v cyklu s názvem Putování po světě pomocí 

chuťových buněk. I nadále seznamovali uživatele s jednotlivými zeměmi a to prostřednictvím 

sluchu, ale také hmatu a chuti. Výklad byl vždy doplněn poslechem hymny a také typické 

hudby pro danou zemi. Většinou je putování je zakončené ochutnávkou pokrmu připraveného 

podle receptu z právě navštívené země. V roce 2014 bylo zrealizováno 9 přednášek a byly 

navštíveny tyto země: Nizozemí, Island, Polsko, Itálie, Austrálie, Rhodos, Jižní Afrika, 

Kambodža a Čínská lidová republika. Za uplynulý rok 2014 v rámci této aktivity bylo 

zprostředkováno celkem 90 kontaktů s uživateli.  

Mezi nejzajímavější patří především putování po Jižní Africe a Čínské lidové republice. Po 

Jižní Africe nás provázel cestovatel a kazatel pan Jan Zajíc, který svůj komentář doprovázel 

asi 500 snímky své poutavé diashow. Postupně jsme tak procestovali krásy čtyř zemí: 

Jihoafrické republiky, Zimbabwe, Ugandy a Keni.  

Čínskou lidovou republikou nás provázela Mgr. Olga Malinovská, která v ČLDR pobývala 

během svých studií. Čerpala tak z vlastních zkušeností a její prezentace tak zabrala bezmála 

čtyři hodiny zajímavého a poutavého vyprávění. 

 

Další nově vzniklé aktivity v roce 2014: 

Trénink paměti: 

Pod vedením klienta pana Ing. Jaroslava Beránka probíhá od března roku 2014 pravidelně 1x 

za měsíc trénink paměti. Vzhledem k tomu, že má pan Ing. Beránek absolvovaný Kurz 

Trenéra paměti I. stupně od České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a 

následně absolvuje různé další vzdělávací kurzy z oblasti tréninku paměti, je tato aktiva na 
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profesionální úrovni a klienty je velmi vítaná. Za rok 2014 se aktivita realizovala 9x a celkem 

bylo zprostředkováno 64 kontaktů. 

Výuka anglického jazyka: 

Od února roku 2014 také nově probíhá aktivita výuka anglického jazyka, který vyučuje 

lektorka Mgr. Olga Malinovská. Aktivita byla za rok 2014 realizována 21x a celkem bylo 

zprostředkováno 85 kontaktů.  

Časopis Střípky z Jihlavy  

Každý měsíc vychází časopis Střípky z Jihlavy v černotisku i v elektronické podobě.  

Zde jsou uživatelům 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 vždy měsíc dopředu, aby měli klienti dostatek času se na aktivity nahlásit. Časopis 

je automaticky zasílán klientům TC emailem, dále je možné si jej volně stáhnout z webových 

stránek organizace. Časopis je zasílán 72 klientům.  

9.2 Projekty OP LZZ  

 

Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením 

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. 2014. Hlavním důvodem, proč probíhá realizace projektu je, že osoby se zrakovým 

postižením v Kraji Vysočina se těžce uplatňují na trhu práce a mají sníženou schopnost 

si zaměstnání udržet. Dochází také k tomu, že osoby se zrakovým postižením se potýkají 

s problémy zvolit si správné povolání, často zaměstnavatelům chybí odborné a také technické 

zázemí. Zrakově postižení také mohou mít snížené 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 

postižením 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 postižením 

uplatnit a v neposlední řadě zajistit zázemí, kde si budou své schopnosti a dovednosti 

procvičovat. 
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V roce 2014 probíhaly tyto aktivity projektu: 

a) Kurzy PC pro zrakově postižené 

b) Podpora na trhu práce 

c) Job klub 

 

a) Kurzy PC pro zrakově postižené 

Kurzy probíhají individuálně, a jejich rozsah je celkem 20 hodin. Úkolem kurzu PC 

pro osoby se zrakovým postižením je především rozšířit vědomosti a podrobněji se věnovat 

práci se správcem souborů, textovými editory (Word, Excel), skenováním, elektronickou 

poštou, s internetovými prohlížeči a novinkám ve speciálních odečítacích nebo zvětšovacích 

programech. 

V roce 2014 se výuky účastnilo 11 klientů projektu OP LZZ. 

 

b) Podpora na trhu práce 

V tomto roce probíhala spolupráce se zaměstnavatelem: Domov důchodců Ždírec, p. 

o., Spektra, v. d. n. 

 

V tomto roce také pokračovala spolupráce s firmou Personal management. Spolupráce 

se týká především kontaktů se zaměstnavateli a doporučení uživatelů na vhodné pracovní 

pozice dle jejich zaměření.  

V rámci této aktivity poskytují odborní pracovní konzultanti I a II a také pracovní 

asistent podporu uživatelům projektu OP LZZ na výběrových řízeních, při pracovních 

pohovorech, a při hledání zaměstnání.  

 

Ve firmě Spektra, v. d. n. bylo zaměstnáno 5 uživatelů 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 uživatelům odborné konzultace ohledně 

softwarového vybavení PC pro audiopřepis. 

 

Dále byl v roce 2014 zaměstnán 1 klient v Domově důchodů Ždírec, na 0,5 úvazek 

jako pracovník v sociální péči. Tento klient projektu prošel velmi úspěšně otevřeným 

výběrovým řízením. Domov důchodců Ždírec, p. o.  
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Všem zaměstnaným uživatelům 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 

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 uživateli 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. 

 

c) Job klub 

V tomto roce probíhala tato aktivita, ve které se uživatelé s pomocí odborníka job 

klubu a počítačů se speciálními programy věnovali vyhledávání informací ohledně 

pracovního uplatnění, navzájem se inspirovali nebo nabízeli pracovní sílu, což jim přineslo 

lepší orientaci na trhu práce. 

Cílem job klubu bylo naučit všechny uživatele napsat si vlastní životopis podle 

evropských měřítek, motivační dopis, způsoby, jak vyhledat vhodné volné pracovní místo, 

a jak se připravit na pracovní pohovor. Uživatelé se učí samostatnosti, aby mohli flexibilněji 

reagovat na nové nabídky na trhu práce. 

Job klub v roce 2014 nabízel: 

 poradenství odborníka job klubu (poradenství při hledání zaměstnání, pomoc 

s informacemi a vedení agendy a jejími změnami – motivační dopis, životopis, 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, 

nemožnost dojít na plánovanou schůzku atp.) 

 internetové a diskusní fórum, kde si uživatelé mohli vyměňovat názory s jinými uživateli 

nebo odborníky  

Seminářů job klubu se účastní pravidelně 7 - 10 uživatelů projektu OP LZZ. Odborník 

job klubu se zabývá na seminářích tématy, které jsou pro uživatele aktuální, jedná se 

o životopisy, motivační dopisy, přípravu na pracovní pohovory, ale také způsoby vyhledávání 

volných míst, informací o pohovoru, důvěryhodnosti inzerátů apod. 
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Odborník job klubu zavedl na těchto seminářích krátké testy pro účastníky. Jedná se 

o testy připravenosti na výkon povolání, rozhledu při hledání zaměstnání, seřazení 

hodnotového žebříčku 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. 

 

Specifická a navazující podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením 

v Kraji Vysočina.  

Ke dni 1. 11. 2014 zahájilo TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. realizaci projektu „Specifická a 

navazující podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením v Kraji 

Vysočina“. Registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/D6.00081. Doba, po kterou bude projekt 

realizován, je v rozmezí od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 

Jedná o navazující projekt, který TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., realizuje. Tím předcházejícím 

byl projekt s názvem „Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením“, 

jehož realizace byla úspěšně ukončena v dubnu 2014. Hlavním důvodem k realizaci nového 

projektu je především vlastní iniciativa cílové skupiny, kterou tvoří zrakově postižení 

absolventi předešlého projektu. Cílová skupina přišla sama s konkrétními požadavky na 

základě zkušeností, které získala, a které podle nich potřebují naplnit, aby mohli získat a 

udržet si zaměstnání na volném trhu práce. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili spíše na 

kvalitativní, úzce specificky zaměřený projekt na podporu lidí, kteří sami chtějí nalézt 

zaměstnání. Jejich potřeby jasně definují i samotné klíčové aktivity projektu. 

K realizaci projektu přispěla také ochota zaměstnavatelů, kteří se do projektu zapojí na 

základě kladných zkušeností se zaměstnáváním našich klientů v rámci vytvoření nových 

pracovních míst pro osoby se zrakovým postižením. Bude se jednat o pozice operátorů 

audiopřepisu, pracovníků v sociálních službách, a pozici zahradníka.  

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit nová pracovní místa pro min. 8 účastníků projektu,  

odbourání specifických bariér při hledání zaměstnání u této CS. Mezi dílčí cíle projektu tak 

patří: 
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 intenzivní tvorba pružných a přizpůsobitelných individuálních plánu podpory při 

hledání zaměstnání 

 vzdělání při specifických poptávaných oblastech, 

 vytvoření podpory v podobě zázemí a podpory psychologa, 

 adaptování CS na jednání se zaměstnavateli v chráněném režimu, 

 zprostředkování zaměstnání a tvorba nových pracovních míst 

 podpora po nástupu do zaměstnání v rizikových situacích a při zvládání psychické 

zátěže ze vstupu na trh práce 

 

V roce 2014 probíhaly tyto aktivity projektu: 

a) individuální plánování specifické podpory při hledání zaměstnání 

b) specifické vzdělávání na podporu překonání bariér v hledání zaměstnání 

c) inovovaný job club 

d) věcné a finanční řízení projektu 

 

a) Individuální plánování specifické podpory při hledání zaměstnání 

 Tato aktivita je určena pro uživatele projektu, kteří již prošli pracovní diagnostikou 

v minulém projektu a je potřeba jim poskytnout specifické a intenzivní zaměření na 

individuální odbourávání jejich vlastních bariér bránících jim v nalezení zaměstnávání. Cílem 

této aktivity je proto vytvoření individuálních plánů podpory, které budou především 

obsahovat konkrétní postupy při hledání zvoleného zaměstnání, a jaká formy podpory budou 

při hledání zaměstnání klientem využity, pravidelné hodnocení realizace plánu, změny plánů 

dle aktuální situace uživatelů. 

 

b) Specifické vzdělávání na podporu překonání bariér v hledání zaměstnání 

V rámci této aktivity byly zrealizovány pro zrakově postižené uživatele projektu 

zážitkové a vzdělávací kurzy, díky kterým si cílová skupina zvýšila své sociální dovednosti, 

které potřebuje pro získání zaměstnání. Jednalo se o kurzy:  

 

a) Jak pracovat s demotivací v rodině 

 Obsahem byla tato témata: přání rodiny vs. moje přání, právo na úspěch a 

plnohodnotný život, jak pracovat s ochranitelskými pudy, jak zvládat manipulaci, jak rodině 

vysvětlit, že chci pracovat, jak rodinu zapojit do hledání zaměstnání. 

b) Jak efektivně pracovat s časem při hledání zaměstnání 
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 Obsahem byla tato témata: kolik investovat do hledání zaměstnání, sestavení 

časového harmonogramu, změna harmonogramu oproti nezaměstnanosti a jak jí přežít, 

vystoupení z ulity hledání práce, synergie řešení úkolů při hledání zaměstnání. 

c) Jak zvládat negativní zpětnou vazbu při pohovoru 

Obsahem byla tato témata: zosobňování zpětné vazby, kognitivní myšlení – mapy 

mysli, zvyky ve vnímání vyjádření druhých, jak rozlišovat mezi věcnou a osobní zpětnou 

vazbou, nácviky přijímání zpětné vazby zaměstnavatele, pochopení zaměstnavatelových přání 

a jejich vnímání. 

d) Jak poznat a využít příležitost při jednání se zaměstnavatelem 

Obsahem byla tato témata: rozpoznání zájmu o uchazeče, formulace reakcí na různé 

signály – mzda, dovednosti, zkušenosti, minulost, kariéra apod. 

 

c) Inovovaný job club 

V minulém projektu byli účastníci velice spokojeni s možností nepřetržité podpory formou 

job clubu, nicméně jeho zaměření bylo obecné. Proto jsme se rozhodli zrealizovat inovovaný 

job club obsahující formy podpory z minulého projektu obohacené o specifické typy podpory 

žádané absolventy minulých projektů. Inovativně se job club zaměřuje na realizaci opatření 

reflektující specifická přání CS jako: 

 Podpora při zpracování a kontrole administrativy spojené s nástupem a ukončením 

pracovního poměru. 

 Osobnostní testy připravenosti na výkon povolání, rozhledu a hodnotových žebříčků 

ve vazbě na povolání. 

 Intenzivní příprava na konkrétní pohovor (eliminace rizika pozdního příchodu, plán 

cesty, administrativa, konkrétní formulace popisu vlastního ZP) 

 Ověřování a procvičování vlastních silných stránek a dovedností konkrétního účastník 

a trénink eliminace rizik a slabých stránek. 

 Morální podpora (posilování kompetencí, opakování přípravy, sdílení emocí). 

 

c) Věcné a finanční řízení projektu 

Cílem této aktivity je zajistit bezproblémový chod projektu  a dodržování pravidel OP LZZ. 

Aktivita je zajištěna jak v rámci přímých nákladů pracovníky žadatele, tak v rámci nepřímých 

nákladů – náklady spojené s administrací projektu, účetnictvím, publicitou projektu.  
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9.3 Mapování a odstraňování bariér 

Monitoring bariér probíhal v roce 2014 a byl zaměřen na tyto oblasti: 

 

1. Orientačně navigační majáčky 

V průběhu kontrol většina majáčků fungovala. Nově přibyl další majáček u Domova seniorů 

Stříbrné Terasy. 

 

2. Přechody pro chodce 

a) Stavební úpravy 

Celkem bylo zdokumentováno 65 přechodů pro chodce. Většina přechodů pro chodce 

stavební úpravy obsahuje, avšak jen málo z nich je vybudováno opravdu tak, jak stanoví 

vyhláška. Rekonstrukcí prošlo několik míst s přechody pro chodce. Například křižovatka u 

Domova seniorů Stříbrné terasy ulice Havlíčkova a Fritzova, přechody na ulici Jiráskova (u 

autobusového nádraží), Žižkova a S. K. Neumanna. Přechody jsou vybaveny novou světelnou 

i zvukovou signalizací. Stavební úpravy na nových přechodech jsou funkční a plnící svůj 

účel.  Jedinou nevýhodou pro nevidomé je, že jsou ostrůvky přechodů upraveny zároveň i pro 

vozíčkáře a chybí zde tím pádem obrubník, podle kterého by se bylo možné srovnat kolmo ke 

směru přecházení. 

 

b) Zvuková signalizace 

U zvukové signalizace přechodů se vyskytly problémy se slyšitelností. Na frekventovanějších 

křižovatkách, jako například u Domova seniorů Stříbrné Terasy může vznikat problém. Navíc 

je to místo, kde je více sloupů se signalizací pohromadě a nevidomý člověk tak může slyšet 

signál z jiného sloupu, než u kterého stojí.  

 

3. Bezbariérové trasy 

Popis jednotlivých bezbariérových tras je zveřejněn na webových stránkách města Jihlavy. 

Během roku 2014 se situace s dokumentací bezbariérových tras na stránkách města 

nezměnila. 

 

4. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD 

V případě zjištění a nahlášení problému, byl problém Dopravním podnikem rychle odstraněn. 

 

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 
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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.  

 

9.4 Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 

V průběhu roku 2014 vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu 

v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. celkem 4 dobrovolníci.  

Dobrovolnickou činnost vykonávali na základě uzavřené smlouvy s vysílající 

organizací.   

Všichni dobrovolníci, kteří se na dobrovolnickém programu v organizaci podílejí, 

vykonávají druh dobrovolnické služby tzv. Jeden na jednoho, tedy každý 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 službu. Naopak 

nemáme dostatek klientů, kteří by se chtěli zapojit a mít svého dobrovolníka.  

 

9.5 Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 

 

Během roku 2014 jsme spolupracovali s těmito organizacemi: 

 

a)Tyfloservis, o.p.s., Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava 

Spolupráce s organizací Tyfloservis je zaměřena především na předávání informací ohledně 

klientů a jejich potřeb. Vzájemně spolu konzultujeme a společně se účastníme veřejných 

akcí a sbírek. Během roku 2014 jsme spolupracovali např. na sbírce Bílá pastelka.  

 

b) SONS ČR oblastní odbočka Jihlava, Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava 

Během roku 2014 jsme byli s oblastní odbočkou Jihlava v neustálé interakci a to jak 

s jejími pracovníky, tak i klienty, kteří se pravidelně účastnili vybraných sociálně 

aktivizačních aktivit v TC. Ve spolupráci s odbočkou jsme dále vydávali interní časopis 

Střípky z Jihlavy.  
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c) Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., Matky Boží 15, 586 01 Jihlava (SVOŠS) 

 

Během roku 2014 byly realizovány celkem 4 exkurze pro studenty 2. ročníku 

SVOŠS. Jednalo se o jednorázovou exkurzi pro celkem 70 studentů, kteří si vyslechli 

nejdůležitější 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.  

Dále jsme realizovali také jednu osvětovou přednášku přímo v zázemí SVOŠS. 

Celkem bylo přítomno 12 studentů, kteří se dozvěděli o kompenzačních pomůckách pro 

ZP, životě nevidomého člověka a „problémech“ všedního dne a naučili se jak správně a 

bezpečně zprostředkovat pomoc nevidomému člověku.   

TyfloCenntrum také využilo studenty této školy k výkonu dlouhodobé praxe. V roce 

2014 absolvovali praxi v organizaci tři studenti celkem se jednalo o 9 týdnů.   

TyfloCentrum Jihlava bylo také v roce 2014 oslovováno studenty s žádostí 

o vyplnění nejrůznějších dotazníků a s žádostí o rozhovory pro absolventské práce.  

 

d) Střední odborná škola sociální u Matky Boží v Jihlavě, Fibichova 978/67 

58601 Jihlava 1 

Se střední odbornou školou sociální jsme spolupracovali především v rámci sbírky Bílá 

pastelka, kdy nám škola poskytla 3 dvojice na sbírku. 

 

e) Organizace BESIP, Chlumova 1437, 586 01 Jihlava 

Během roku 2014 proběhly v naší organizaci celkem 2 přednášky od organizace BESIP – 

což je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR pod vedením 

krajského koordinátora pana Milana Stejskala.  

 

f) Městská policie Jihlava, Křižíkova 10, 586 01 Jihlava 

 

S Městskou policií Jihlava jsme spolupracovali především v rámci osvěty. Celoročně jsme 

realizovali společně s preventistkou z Městské policie Mgr. Květou Klimešovou osvětové 

přednášky v rámci celé Jihlavy a jejího okolí.  

 

g) Domov seniorů Stříbrné Terasy 
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Spolupráce v rámci projektu OP LZZ Umění s handicapem. V rámci tohoto projektu jsou 

zaměstnány naše dvě klientky, které v Domově seniorů Stříbrné Terasy pracují v keramické 

dílně a za využití Axmanovy techniky hmatového modelování.  

 

10 Vzdělávání 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. se snaží, aby jeho zaměstnanci využívali možnost vzdělávání 

a rozvíjení schopnosti a dovednosti. Další vzdělávání pracovníků je naplňováno dle Zákona 

č. 108/ 2066, 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 kurzů a odborných stáží.  

Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2014 průběžně 

zúčastňoval metodických dnů a školení pro lektory PC. Během roku 2014 se také zúčastnil 

kurzu „Den s iPhonem“ v Praze v trvání šesti hodin.  

Ke konci roku 2014 absolvovali všichni pracovníci organizace kurz zaměřený na Standardy 

kvality poskytování sociálních služeb v trvání 24 hod.  

11 Poděkování 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi během roku 2014 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 

 

Také bychom chtěli zvlášť poděkovat: 

 

 panu Milanu Stejskalovi z organizace BESIP za zorganizování velmi přínosné 

přednášky pro klienty TyfloCentra Jihlava, která měla velký úspěch 
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 paní Mgr. Květě Klimešové preventistce z Městské policie Jihlava za spolupráci při 

osvětové činnosti 

 výborným lektorům, panu Janu Hausmanovi a Vladimíru Kňažkovi, za jejich letitou 

pracovní podporu a přátelství  

 kazateli a cestovateli Janu Zajícovi za jeho zajímavé přednášky 

 

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 71 klientů 

Ke dni 31. 12. 2014 72 klientů 
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12 Hlavní ekonomické výsledky za rok 2014 
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. 

Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb. 

Celkové náklady dosáhly částky celkem 2 168 819,67 

Náklady 

Spotřeba materiálu 88865,53 

Spotřeba energie, plynu 26398,76 

Opravy a udržování 5728,00 

Cestovné 7416,00 

Náklady na reprezentaci 60,00 

Ostatní služby 394875,19 

Mzdové náklady 1135784,00 

Zákonné sociální pojištění 281613,00 

Zákonné zdravotní pojištění 97167,00 

Zákonné sociální náklady 101850,00 

Ostatní daně a poplatky 10975,00 

Ostatní náklady 18087,19 

Celkem 2168819,67 

 

Informace o výnosech za rok 2014, které dosáhly částky 2 168 819,67 Kč. 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 1025851,00 

Dotace MPSV 842923,89 

Dotace měst a obcí 32500,00 

Dotace ÚP 32956,75 

Přijaté příspěvky a dary 227208,77 

Zúčtování fondů 0 

Úroky na účtech 51,26 

Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.) 7328,00 

Celkem 2168819,67 
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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 1 250 196,60 -39 658,95 

2008 879 597,76 958 122,26 +78 524,50 

2009 902 137,21 958 504,53 +56 367,32 

2010 2 590 649,00 2 669 219,40 +79 570,40 

2011 2 783 602,93 2 862 742,41 +79 139,48 

2012 2 158 680,65 2 121 774,40 -36 906,25 

2013 2 774 340,70 2 678 143,14 -96 197,56 

2014 2 168 819,67 2 168 819,67 0,00 

 

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

  
Počáteční stav k 

1.1.2014 
Změna 

Konečný stav k 
31.12.2014 

911100 Fond -volné dary  0,00 + 20 937,23 20 937,23 

911410 Bílá Pastelka 2013 0,00 + 7 300 7 300,00 

 

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 270177,20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 576294,78 

Oprávky k drobnému DNM -270177,20 

Oprávky k drobnému DHM -576294,78 

Pokladny 2102,00 

Peníze na bankovních účtech 605889,27 

Ostatní krátkodobé fin. výp. 265000,00 

Pohledávky vůči odběratelům 0,00 

Poskytnuté provozní zálohy 21332,76 

Závazky vůči dodavatelům 31732,00 

Přijaté zálohy 0,00 

Závazky vůči zaměstnancům 0,00 

Závazky ze sociálního zabezpečení 0,00 

Ostatní přímé daně 1380,00 

Nároky na dotace 0,00 

Náklady příštích období 5104,89 

Výnosy příštích období 385728,88 

Dohadné účty aktivní 46015,75 

Dohadné účty pasivní 17684,76 
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13 Fotografie 

  

Akce s krajským koordinátorem z organizace 

BESIP panem Stejskalem 

Akce s krajským koordinátorem z organizace 

BESIP panem Stejskalem 

  

Lyžování na běžkách v Novém Městě na 

Moravě 
Bowling 

  

Bruslení na Horáckém zimním stadionu v 

Jihlavě 

Pálení čarodějnice v TyfloCentru Jihlava, U 

Skály 11 
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Pálení čarodějnice v TyfloCentru Jihlava, U 

Skály 11 
Akce: Dentální hygiena bez hranic  

  

Akce: Dentální hygiena bez hranic 
Výtvarná dílnička s japonskou technikou 

skládání papíru Kusudama 

  

Výtvarná dílnička s japonskou technikou 

skládání papíru Kusudama 
Výtvarná dílnička – pečení perníčků 
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Výtvarná dílnička – pečení perníčků Exkurze v organizaci Tremedias 

  

Exkurze v Pivovaru Jihlava  Exkurze v Pivovaru Jihlava 

  

Výlet do Žďáru nad Sázavou na Bowling 
Interaktivní výstava: Hry a klamy ve Žďáře nad 

Sázavou 
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Interaktivní výstava: Hry a klamy ve Žďáře nad 

Sázavou 
Hraní kuželek 

  

Pěší túra z Jihlavy do Malého Beranova Pěší túra z Jihlavy do Malého Beranova 

  

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi 



38  

  

Exkurze ve vinném sklípku v Mutěnicích Exkurze ve vinném sklípku v Mutěnicích 

  

Náprstkovo muzeum - výstava Čas zámořských 

objevů 
Pěší túra na Okrouhlík 

  

Pěší túra na Okrouhlík Osvětová přednáška v ZŠ Česká Bělá 
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Osvětová přednáška v ZŠ Česká Bělá Procházka po Jihlavě, cestou pivních znalců. 

  

Procházka po Jihlavě, cestou pivních znalců Pěší túra do Ráje u Jihlavy 

  

Pěší túra do Ráje u Jihlavy 
Prezentace kompenzačních pomůcek od firmy 

Sagitta Ltd., s.r.o. 



40  

  

Prezentace kompenzačních pomůcek od firmy 

Sagitta Ltd., s.r.o. 
Exkurze do organizace SONS v Třebíči 

  

Exkurze do organizace SONS v Třebíči 
Klientka zaměstnaná v keramické dílně 

v Domově seniorů Stříbrné Terasy 

 
 

Klientka zaměstnaná v keramické dílně 

v Domově seniorů Stříbrné Terasy 
Vycházka na Šacberk  
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Vycházka na Šacberk  Pěší túra do Luk nad Jihlavou  

 
 

Pěší túra do Luk nad Jihlavou Výlet na zámek do Telče 

 
 

Výlet na zámek do Telče Veletrh sociálních služeb v Havlíčkově Brodě 
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Velikonoční dílnička – výroba kuřátek Velikonoční dílnička – výroba kuřátek 

  

Osvěta na Soukromé vyšší odborné škole 

sociální Jihlava, o.p.s. 

Osvěta na Soukromé vyšší odborné škole 

sociální Jihlava, o.p.s. 
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