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1 Základní údaje o společnosti
Název společnosti:

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Sídlo:

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
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2 Seznam kmenových pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
v roce 2015
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

Jana Voráčková
-

pracovník v sociálních službách

Michal Voráček
-

pracovník v sociálních službách od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015

Rudolf Vlašín
-

pracovník v sociálních službách od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015

3 Seznam pracovníků pro projekt OP LZZ (Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015)
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
-

Manažer projektu

Ing. Klára Lundáková
-

Finanční manažer

Mgr. Dana Vávrová
-

Asistent projektu

Bc. Andrea Lázničková, DiS.:
-

Pracovní konzultant I

Bc. Monika Havlíková, DiS.:
-

Pracovní konzultant II

Radovan Jakubík:
-

Asistent udržitelnosti pracovního místa

PhDr. Dana Marková
-

Psycholog
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4 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

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
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Michal
Voráček

Jana
Voráčková

Rudolf
Vlašín

pracovník
v sociálních
službách

pracovník
v sociálních
službách

pracovník
v sociálních
službách

5 Pracovníci pro projekt OP LZZ v organizační struktuře
Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků pro projekt OP LZZ „Specifická a
navazující podpora pracovního 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.

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
Manažer projektu

Pracovníci projektu OP LZZ

Ing. Klára
Lundáková
Finanční
manažer

Mgr. Dana
Vávrová

Bc. Andrea
Lázničková, DiS.

Bc. Monika
Havlíková, DiS.

Asistent projektu

Pracovní
konzultant I

Pracovní
konzultant II

Radovan Jakubík
Asistent
udržitelnosti
pracovního místa
TyfloCentrum
Jihlava, o.p.s.

6 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.
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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.
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 a kombinovaným 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
postižení dominantní, v Kraji Vysočina, a to osobám starších jedenácti let. Pomáháme též
rodinným příslušníkům a přátelům těchto osob, spřáteleným organizacím 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
5

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.

7 Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v roce 2015
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

7.1 Poskytování registrovaných sociálních služeb
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., 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
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7.1.1 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, nebo telefonicky či písemně, a to prostřednictvím
elektronické pošty či komunikačních programů Skype.
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
7

Přehled kontaktů s uživateli v roce 2015
Počet osob
Intervence – individuální pomoc

1809

Intervence (setkání nad 30 min)

240

Osvětová činnost – přednášky

765

V roce 2015 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. Tento rok se v rámci odborného sociálního poradenství
nejčastěji řešily žádosti o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.
Samostatnou kapitolou je osvětová činnost. Pod vedením sociálních pracovníků
s námi spolupracuje klientka Petra Marečková s vodícím psem Ruby a Roxy, 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. Cílem těchto osvětových přednášek je seznámit
širokou veřejnost se světem nevidomých a slabozrakých lidí. Veřejnost získá základní
informace, jak se k nevidomým lidem chovat, jak s nimi komunikovat a jak jim nabídnout a
následně poskytnou pomoc. Především jde o odbourání předsudků a různých mýtů, které se v
populaci běžně vyskytují. Celkem těmito přednáškami v tomto období prošlo 765 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) Radovan Jakubík, Jana Voráčková,
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Rudolf Vlašín a Michal Voráček. 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 83 klientům.
Přehled realizovaných osvětových přednášek za rok 2015
Číslo

Datum

Místo

Počet osob

1

9. 2. 2015

ZŠ Havlíčkova, Jihlava

46

2

26. 2. 2015

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

72

3

4. 3. 2015

ZŠ Demlova, Jihlava

56

4

9. 3. 2015

Vyšší odborná škola sociální Jihlava

17

5

11. 3. 2015

ZŠ Křesťanská, Jihlava

17

6

16. 3. 2015

ZŠ Rošického, Jihlava

87

7

19. 3. 2015

ZŠ Křížová, Jihlava

62

30. 3. 2015

Vyšší odborná škola sociální Jihlava

25

31. 3. 2015

Vyšší odborná škola sociální Jihlava

19

1. 4. 2015

ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava

49

10. 4. 2015

ZŠ Seifertova, Jihlava

100

16. 4. 2015

ZŠ Jungmanova, Jihlava

8

13

22. 4. 2015

ZŠ Kollárova, Jihlava

46

14

7. 5. 2015

ZŠ Velký Beranov

24

15

15. 5 2015

ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava

52

16

25. 11. 2015

ZŠ a MŠ Svratka

85

8
9
10
11
12
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7.1.2 Průvodcovská a předčitatelská služba
Posláním průvodcovské a předčitatelské služby je zprostředkovat osobám se zrakovým
postižením kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Průvodcovské a předčitatelské služby
poskytujeme uživatelům terénní formou po individuální domluvě v pracovní dny i o víkendu.
Cena služby
Průvodcovské a předčitatelské služby, poskytované dle §42 zákona č. 108/2006 Sb., jsou dle
§75, odstavce 1, písmena d), zákona č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány za úhradu. Cena je
stanovena dle §8, odstavce 2 vyhlášky č. 505/2006 za skutečně spotřebovaný čas nutný k
realizaci služby.


Za poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby je určena úhrada ve výši 80,- Kč /
hodinu.



Účtováno bude po čtvrt hodinách, tj. 20,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu služby.



Krátkodobé jednorázové doprovody v malém rozsahu do 10 minut (např. z TyfloCentra
Jihlava, o.p.s. na zastávku MHD) – 10,- Kč.



úhrada se provede vždy po poskytnutém úkonu



Při poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby nad 3 hodiny (celodenně) je úhrada
stanovena na 300,- Kč.

Forma úhrady služby


Hotovostní platba - probíhá ihned po skončení služby. Průvodce spočítá uživateli
služby reálnou dobu doprovodu a vydá mu pokladní doklad na příslušnou částku.



Bezhotovostní platba (nově) - pravidelné a předvídatelné doprovody u uživatelů, kteří
tuto možnost mají uvedenou přímo ve smlouvě o PPS.



Pokud uživatel služby není schopen uhradit poplatek za poskytnutou službu ihned po
ukončení služby v hotovosti, je povinen tuto úhradu provést do konce pracovního
měsíce na pracovišti TyfloCentra Jihlava, a to v hotovosti či bankovním převodem
nebo poštovní složenkou.

Služba je poskytována za účelem zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, a to doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové, vzdělávací a volnočasové
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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 a Bc. Andrea Lázničková, DiS.
Během roku 2015 bylo poskytnuto celkem 233 doprovodů 26-ti uživatelům. Za
placené doprovody činí celkový čas 104 hodin. Doprovody poskytované v rámci SAS činí
484 hodin. Celkový čas zprostředkovaných doprovodů je 588 hodin. V rámci placených
doprovodů bylo v tomto sledovaném období vybráno 8.843,- Kč. Pokud porovnáme počet
doprovodů v roce 2014 a v roce 2015, zjistíme, že počet poskytnutých doprovodů klesl v roce
2015 celkem o 15%. Tento pokles byl zapříčiněn především stavebními pracemi, které byly
prováděny v ulici Brněnská od července 2015 až do půlky listopadu 2015. Z toho důvodu
využívali klienti průvodcovskou a předčitatelskou službu v této lokalitě zdarma.
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.

7.1.3 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 2015 bylo realizováno celkem 63 sociálně aktivizačních aktivit v rámci
270hodin. Aktivit se účastnilo celkem 45 klientů.
V rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízelo
v roce 2015 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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Vývoj počtu klientů a odučených hodin v letech 2008 – 2015
Rok

Počet klientů

Počet hodin

2008
2009
2010
2011
2012

5
11
14
15
10
4 + 19 na
konzultacích
8 + 27 na
konzultacích
3 + 40 na
konzultacích

135
331
419
385
272
120 + 32 na
konzultacích
155 + 38 na
konzultacích
82 + 80 na
konzultacích

2013
2014
2015

Průměrný počet
odučených hodin
na 1 klienta
22,5
30,09
29,93
25,67
27,2
30
19,37
3

V roce 2015 narostl počet konzultací a klientů. Je to především proto, že klienti začali
využívat konzultace ohledně ovládání nových kompenzačních pomůcek - dotykových
zařízení. Snížil se počet klientů a kurzů, protože v roce 2014 probíhaly kurzy i v rámci
projektu OP LZZ. Dalším kritériem je obcházení TC při vyřizování příspěvku na pořízení
kompenzační pomůcky. Průměr kurz 27,33 hodiny, průměr konzultace 2 hodiny.
Sportovně rehabilitační aktivity
Do sportovně rehabilitačních aktivit v rámci sociálně aktivizační služby je zařazen golf,
bowling, zvuková střelba, bruslení, a pěší turistika.
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 2x a bylo zprostředkováno celkem 12
kontaktů.
Bowling
V roce 2015 také klienti projevili zájem o sportovní aktivitu bowling. Aktivita se konala 2x a
na aktivitě bylo přítomno 14 klientů.
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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 2015 2x a
celkem bylo zprostředkováno 13 kontaktů.
Bruslení
V roce 2015 se také 2x uskutečnila aktivita bruslení a to na Horáckém zimním stadionu v
Jihlavě. Celkem bylo zprostředkováno 22 kontaktů. Pravidelně se aktivity účastnilo 5 klientů.

Pěší turistika
Nejvíce oblíbenou aktivitou roku 2015 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 2015 se pěší
turistika uskutečnila 6x. Jednalo se o pěší túry jako např.:


26. 5. 2015 Vycházka v okolí Poděbrad (5 km)



17. 6. 2015 Pěší túra z Jihlavy do Luk nad Jihlavou (7 km)



29. 7. 2015 Pěší túra do přírodní rezervace Stvořidla (2 km)



23. 9. 2015 Pěší túra na Čeřínek – výstup na Čertův hrádek (6 km)



12. 10. 2015 Vycházka v okolí Poděbrad (4 km)



19. 11. 2015 Pěší túra po cyklostezce v Jihlavě (3km)

V rámci pěší turistiky bylo za rok 2015 zprostředkováno 59 kontaktů.
Přednášky a besedy
V rámci této aktivity bylo v loňském roce uspořádáno celkem 38 přednášek a besed.
Besedy, které byly nejzajímavější:

Beseda s kazatelem a cestovatelem Janem Zajícem o Izraeli.
Když se řekne Izrael, často si vybavíme zaslíbenou zemi oplývající mlékem a medem.
O tom, že to tak opravdu je, se mohli klienti přesvědčit při promítání fotografií z této země.
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Zasvěcený komentář k fotografiím podal zkušený cestovatel pan Zajíc. Přednáška trvala 2
hodiny a přítomno bylo celkem 11 klientů.
Den s firmou Spektra, výrobní družstvo nevidomých
12. února 2015 proběhla v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. přednáška ohledně
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené s firmou Spektra, která již více než 20 let
nabízíme moderní kompenzační pomůcky pro klienty se zrakovým, tělesným, sluchovým či
kombinovaným postižením. Klienti měli příležitost si prohlédnout jednotlivé vystavené
pomůcky, které byly rozděleny do dvou částí. První část byla zaměřena na stolní kamerové
lupy a druhá část na iPhony a iPady. Jednalo se o mluvící mobilní telefony a tablety se
systémem Apple. Beseda s panem Dvořákem a panem Rezlerem probíhala po celý den a
účastnilo se jí celkem 18 klientů.

Den s firmou Ergones
V úterý 24. března k nám zavítali dva zástupci firmy Ergones. pan Hladiš a pan
Kolčava. Přijeli nám představit novinky na trhu. Mezi jejich sortiment patří například
notebooky, kamerové lupy a mobilní telefony. Klientům byly představeny dvě kamerové lupy
a mobilní telefony. Kromě telefonu pro Android byl představen také model od Applu. Celkem
se zúčastnilo 17 klientů.

Den s firmou Adaptech
Jako každoročně se konala přednáška s panem Kavanem z firmy Adaptech., která se
věnuje distribuci pomůcek pro slabozraké osoby. Představili nám žhavé novinky mezi
kompenzačními pomůckami, které jsou právě na trhu, s tím, že si klienti mohli veškeré
pomůcky osobně vyzkoušet. Celkem se zúčastnilo 10 klientů.
Cyklus besed s lektorem Janem Šnyrychem s názvem „Jak pracovat s iPhonem“
Během roku 2015 se uskutečnil cyklus besed, které nesly název: „Jak pracovat s iPhonem“,
které vedl pan Jan Šnyrych. Celkem se jednalo o pět přednášek, na kterých se klienti
seznamovali s iPhonem a učili se s ním pracovat a využívat jeho funkcí.
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Výlety, výstavy, exkurze a putování po světě
V roce 2015 bylo pro klienty TC zorganizováno celkem 16 akcí, které lze rozdělit
na výstavy, exkurze a výlety a pobytové výlety.
Seznam uskutečněných výletů:


Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou - prohlídka zámku



Třídenní výlet do Poděbrad I.
o Na základě pozvání PhDr. Dany Markové, která v rámci projektu OP LZZ
nabízela klientům psychologické poradenství, jsme přijali nabídku výletu do
Poděbrad, odkud paní PhDr. Marková pochází. Jednalo se o třídenní výlet,
během kterého jsme poznávali krásy lázeňského městečka. V rámci návštěvy
Poděbrad jsme také absolvovali příjemné skupinové sezení s PhDr. Danou
Markovou, které si pro nás připravila.



Výlet do přírodní rezervace Stvořidla



Výlet na Brněnskou přehradu



Třídenní výlet na Čeřínku
o Během měsíce září se uskutečnil třídenní výlet na Čeřínek. V rámci výletu se
konala vycházka na Čertův hrádek a exkurze do Telče do Muzea techniky.
Samozřejmě nechyběl ani táboráček, zpívání u kytary a různé zábavní a
vědomostní soutěže.



Třídenní výlet do Poděbrad II.
o Na základě pozvání PhDr. Dany Markové, která v rámci projektu OP LZZ
nabízela klientům psychologické poradenství, jsme přijali nabídku výletu do
Poděbrad již podruhé. V rámci výletu do Poděbrad měli klienti možnost
navštívit místní kolonádu, ochutnat minerální pramen, navštívit místní
muzeum a zámek. V rámci návštěvy Poděbrad jsme také absolvovali příjemné
skupinové sezení s PhDr. Danou Markovou, které si pro nás připravila.



Výlet na Vánoční trhy v Brně

Výstavy:


Výstava v Moučkově domě ve Žďáře nad Sázavou



Výstava Leonardo Da Vinci v Praze



Interaktivní vzdělávací výstava IQ Park v Jihlavě v nákupním centru City Park
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Exkurze:


Exkurze v zábavním vědeckém parku VIDA v Brně



Exkurze v ZOO Jihlava



Exkurze v zábavním parku Robinson v Jihlavě



Exkurze v keramické dílně a kavárně na Stříbrných Terasách v Jihlavě
o Dne 15. 12. 2015 jsme navštívili naše dvě klientky paní Lenku Šulerovou a
paní

Martinu

Roháčkovou

v Kavárně

a

keramické

dílně

„Umění

s handicapem“. Umění s handicapem je projekt společnosti Služby Jihlavské
Terasy o.p.s., v rámci kterého byla v krásných prostorách bývalé Tesly na ulici
Havlíčkova v Jihlavě vybavena kavárna spojená s galerií prezentující umění
handicapovaných umělců. Nachází se zde také dílna, ve které paní Lenka a
Martina za pomocí Axmanovy techniky vytvářejí velmi pěkné a zajímavé věci,
které jsou v rámci kavárny vystaveny, a každý návštěvník si je tam může
prohlédnout. Paní Lenka nás seznámila jak se samotným postupem a výrobou
keramických předmětů, tak i s tím, jaké ona sama má z modelování pocity a co
jí samotné tato práce přináší. Celé tvoření z keramické hlíny je zajímavé a také
obdivuhodné zvláště, když člověk nevidí a jeho předlohou a inspirací je pouze
jeho fantazie.

Další významné aktivity a akce, kterých jsme se zúčastnili v roce 2015:
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
profesionální úrovni a klienty je velmi vítaná. Za rok 2015 se aktivita realizovala 8x a celkem
bylo zprostředkováno 43 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 2015 realizována 15x a celkem bylo
zprostředkováno 51 kontaktů.
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Kavárna po.tmě
Dne 5. 8. 2015 se TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., zúčastnilo akce Kavárna po.tmě v rámci
individuálního projektu studentek SVOŠS v Jihlavě. Tato akce se konala při příležitosti
festivalu Prázdniny v Telči. Akce měla veřejnosti přiblížit svět zrakově postižených osob,
které žijí mezi námi. TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. na této akci prezentovalo svoji činnost, a
pomáhalo studentkám při doprovodech zájemců o možnost vyzkoušet si být hostem v kavárně
potmě. Při prezentaci ukazovali zaměstnanci TyfloCentra kolemjdoucím ukázky pomůcek a
předávali informace o činnosti organizace.

Charitativní koncert
Dne 5. září 2015 se konal charitativní koncert v amfiteátru letního kina v Jihlavě. Jako každý
rok, se i tentokrát pořádal pro zdravotně znevýhodněné skupiny lidí. Tentokrát se vše
věnovalo pro nevidomé a slabozraké. Koncert pořádala agentura AlternativaPro a akce
proběhla v amfiteátru letního kina od 12 do 24 hodin. Jeho účelem bylo získat výtěžek za
vybrané vstupné. Ten dosáhl částky téměř 80 000,- Kč, které se rozdělily mezi tři organizace.
Jednalo se o TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Tyfloservis a Tyflo Vysočina JIhlava, o.p.s.
TyfloCentrum Jihlava tyto peníze využije na rozvoj poskytovaných sociálních služeb a na
nákup kompenzačních pomůcek.
Evropský týden mobility
V rámci Evropského týdne mobility jsme se zúčastnili dne 17. září akce Mezi světy, na které
jednotlivé organizace zabývající se handicapovanými představovali své služby. Naše
organizace prezentovala služby pro lidi se zrakovým postižením. Ti, kdo nás navštívili, se
mohli seznámit s různými kompenzačními pomůckami. Výhodou bylo i to, že s námi byly dvě
nevidomé klientky, paní Marečková a paní Šulerová. Takže návštěvníci mohli být v kontaktu
přímo s nevidomým člověkem, a mohli se jich na cokoli z dané oblasti zeptat.
Neviditelná ZOO
Tato akce, kde se široká veřejnost mohla seznámit s problematikou zrakového postižení, se
konala 18. a 19. října 2015 v centru PodpoVRCH v Zoologické zahradě v Jihlavě.
TyfloCentrum dostalo k dispozici místnost pro předávání informací společně s Tyfloservisem
a výtvarnou dílnou Umění s handicapem. Návštěvníci si zde mohli si vyzkoušet, jak vnímají
svět nevidomí. V sobotu dne 18. října nás přišel podpořit pan Robert Kotrba a jeho vodící pes
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Benji. U kompenzačních pomůcek dával zasvěcené informace pan Jakubík. Ukazoval, jak
fungují například telefony s hlasovým výstupem, různé lupy a Braillský řádek. Paní ředitelka
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší dávala mimo jiné poutavý výklad o Braillovu bodovém písmu.
Návštěvníci si tak mohli prohlédnout a vyzkoušet psaní bodového písma na tabulkách,
Pichtově psacím stroji i Dymo kleštích. Někteří návštěvníci vyzkoušeli i simulační brýle,
které simulují jednotlivé zrakové vady jako je například zelený zákal nebo zúžené zorné pole.
Zajímavé byly i reliéfní mapy s popisky v Braillově písmu. Dětem se líbilo, že si mohly zvážit
svého plyšáka na mluvících vahách, pouštět zvukově orientační majáček a nadšené byly
především z vodícího psa Benjiho, kterého jim pan Kotrba dovolil pohladit. Druhý den za
klienty naší organizace byl přítomen pan Ondřej Zmeškal se svým vodícím psem Blackem.
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 87 klientům.

7.2 Projekt OP LZZ
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.
Jednalo se o navazující projekt, který TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., realizovalo. 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 byla především vlastní iniciativa cílové skupiny, kterou
tvořili 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
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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 zapojili na
základě kladných zkušeností se zaměstnáváním našich klientů v rámci vytvoření nových
pracovních míst pro osoby se zrakovým postižením. Jednalo se o tyto pozice: operátoři
audiopřepisu, pracovníci v sociálních službách a zahradník.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nová pracovní místa pro min. 8 účastníků projektu,
odbourání specifických bariér při hledání zaměstnání u této CS. Mezi dílčí cíle projektu tak
patřila:


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 2015 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) program adaptability na jednání se zaměstnavateli
e) zprostředkování a tvorba pracovních míst
f) podpora udržitelnosti pracovního místa
g) 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
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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. V měsíci lednu 2015 byly tedy zrealizovány tyto následující
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
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.
Kurzy Jak pracovat s demotivací v rodině a Jak efektivně pracovat s časem při hledání
zaměstnání proběhly 19. – 23. 1. 2015. Zúčastnilo se jich 10 uživatelů, a úspěšně je ukončilo
také 10 uživatelů projektu OP LZZ.
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.
Kurzy Jak zvládat negativní zpětnou vazbu při pohovoru a Jak poznat a využít příležitost při
jednání se zaměstnavatelem proběhly 16. – 20. 2. 2015, zúčastnilo se jich 10 uživatelů, a
úspěšně je dokončilo všech 10 uživatelů projektu OP LZZ.

Kurzy se konaly pobytovou formou ve školícím a ubytovacím centru Erudito v Lukách nad
Jihlavou.
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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).

d) Program adaptability na jednání se zaměstnavateli
Zcela novým požadavkem cílové skupiny byla možnost nanečisto si vyzkoušet průběh jednání
s reálným zaměstnavatelem v chráněném režimu s možností získat zpětnou vazbu právě od
reálných zaměstnavatelů k jednotlivým fázím vyjednávání o budoucím zaměstnání. Hlavním
cílem programu bylo dát uživatelům reálnou, ale zároveň citlivou zpětnou vazbu
v simulovaném kontaktu se zaměstnavatelem od prvního telefonátu až po podpis pracovní
smlouvy. Realizace tohoto programu byla možná díky dlouhodobým dobrým kontaktům se
zaměstnavateli z minulých projektů, které byly také zaměřeny na pracovní uplatnění osob se
ZP. V rámci aktivity tak účastníci projektu simulovaně absolvovali:


Telefonické oslovení zaměstnavatele



Zpracování a zaslání motivačního dopisu a životopisu



Sjednání pracovního pohovoru



Pracovní pohovor



Jednání před uzavřením pracovní smlouvy

Vše probíhalo za asistence pracovních konzultantů a s domluvenými zaměstnavateli, kteří
účastníkům aktivity dali zpětnou vazbu ke každé fázi jednání.
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e) Zprostředkování a tvorba pracovních míst
Od ledna 2015 v návaznosti na předešlé aktivity probíhalo zprostředkování a tvorba
pracovních míst pro ty účastníky projektu, kteří se již cítili připraveni na vstup na otevřený trh
práce. Zprostředkování zajistila externí agentura práce Inhelp, o.p.s. Probíhaly pravidelné
konzultace 2x za měsíc na kterých probíhalo poradenství účastníkům projektu, čím si
účastníci rozšířili své obzory a kompetence.

Dále účastníci získali zpětnou vazbu od

konzultanta z agentury práce, která se týkala jak samotného postupu účastníků při hledání
zaměstnání, tak doporučení pro další rozvoj.
Zprostředkování zaměstnání zajišťovala agentura práce. Celkem bylo vytvořeno 8 pracovních
míst.



Spektra, v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 - operátor audiopřepisu (6 x 0,5
úvazku)
Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě – pracovnice
v sociálních službách (1 x 0,5 úvazku)



Zahradnictví Ing. Ladislav Molnár, Rohy 1, 675 05 Rudíkov - pomocný a technický
pracovník ( 1 x 0,5 úvazku)

f) Podpora udržitelnosti pracovního místa
Hlavním důvodem k realizaci aktivity byla poptávka uživatelů po podpoře psychologického
charakteru a podpory plánování, co dělat po nástupu do zaměstnání. Asistenci si uživatelé
vyžádali spíše v oblasti řešení kritických situací či nepřímo souvisejících se zaměstnáním.
Psychologická podpora probíhala formou pravidelných setkání a to 2 x do měsíce. Konzultace
byly zaměřeny především na vyrovnávání se s novou zátěží, přijetí kolektivu, zvládání stresu
a nových reakcí rodiny. Pracovní konzultanti se v rámci této aktivity věnovali plánování
konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení aklimatizace na pracovní prostředí ze strany
uživatelů, zvládání pracovních úkolů, skloubení pracovního života a péče o domácnost,
věnovali pozornost i komunikaci mezi uživatelem projektu a jeho kolegy a nadřízenými
v zaměstnání. Konkrétní asistenci udržitelnosti pracovního místa v kritických situacích nebo
při vlivech zvenčí přímo nesouvisejících se zaměstnáním (doprava, orientace v prostoru,
morální podpora, dezorientace v prostředí a úkolech, apod.) zajišťoval nepřetržitě asistent
udržitelnosti zaměstnání formou asistence.
g) 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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7.3 Mapování a odstraňování bariér
Monitoring bariér probíhal v roce 2015 a byl zaměřen na tyto oblasti:
1. Orientačně navigační majáčky
V průběhu kontrol většina majáčků fungovala.
2. Přechody pro chodce
Zvuková signalizace
U zvukové signalizace přechodů se vyskytly problémy se slyšitelností. Na frekventovanějších
křižovatkách, jako například u Dělnického domu (křižovatka Hradební x Žižkova) 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. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD
V případě zjištění a nahlášení problému, byl problém Dopravním podnikem rychle odstraněn.
4. Uzavírky, provádění stavebních prací
Vzhledem k tomu, že dostáváme pravidelně od Magistrátu Města Jihlavy odboru dopravy
informace o aktuální dopravní situaci a uzavírkách, snažíme se tyto informace přeposílat
všem našim klientům. V roce 2015 se jedna z uzavírek týkala i ulice Brněnská, ve které má
naše organizace sídlo. Tato uzavírka probíhala od měsíce července až do půli listopadu2015.
Během tohoto období byla provedena bezpečnostní opatření, která se týkala přístupu klientů
do organizace. Situace byla řešena tak, že každému klientovi, který buď přicházel, nebo
odcházel z organizace, byl poskytnut profesionální a bezpečný doprovod.
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. stále nabízí poradenství při odstraňování bariér z hlediska
osob se zrakovým postižením. Poradenství je nabízeno pro veřejné instituce, např. městské
úřady, pošty, zdravotnická zařízení, atd. nebo také pro nově vznikající multifunkční
či obchodní centra. Výše zmíněné instituce jsou podněcovány k instalaci orientačních
hlasových majáčků.
TC dále aktivně spolupracuje s organizací Služby města Jihlavy s.r.o., kterou
ve spolupráci s klienty podněcujeme k opravám zvukové signalizace na přechodech
přes křižovatky a dále s Magistrátem Města Jihlavy odbor dopravy, který pravidelně zasílá
informace ohledně uzavírek a provádění stavebních prací.
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7.4 Spolupráce s dobrovolníky a praktikanty
V průběhu roku 2015 vykonávalo dlouhodobou dobrovolnickou službu v TyfloCentru Jihlava,
o.p.s. celkem 6 dobrovolníků.

Dobrovolnickou činnost vykonávali na základě uzavřené

smlouvy s vysílající organizací SONS ČR.
Čtyři dobrovolníci, kteří se na dobrovolnickém programu v organizaci podíleli, vykonávali
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.
Dva dobrovolníci se věnovali činnosti přímo pro organizaci – drobné údržbářské práce a
tvorba webových stránek organizace.
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. v prosinci 2015 ukončilo spolupráci s organizací SONS ČR
ohledně dobrovolnictví a to z důvodu získání vlastní akreditace Ministerstva vnitra ČR v
oblasti dobrovolnické služby Č.j.: MV- 166463-4/OBP-2015.
Na základě této akreditace může TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. přijímat dobrovolníky v rámci
dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým, převážně osobám s
těžkým zrakovým postižením nebo kombinovaným zdravotním postižením (přičemž zrakové
postižení musí převažovat) z Kraje Vysočina.

V roce 2015 absolvovali odbornou praxi v organizaci TyfloCentrum Jihlava, o p. s. 4 studenti
z těchto škol:
1. Vyšší odborná škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou – 1 studentka/ 160h. praxe
2. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., Jihlava – 2 studentky/ 120h. praxe
každá.
3. Vysoká škola polytechnická Jihlava – 1 studentka/ 160h. praxe
Celkem jsme poskytli studentům 440 hodin odborné praxe, na které se seznámili se základy
průvodcovství, prostorové orientace, kompenzačními pomůckami pro zrakově handicapované,
s přímou prací s klienty a získali možnost uskutečnit pro klienty samostatnou aktivitu pod
supervizí sociálního pracovníka.
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7.5 Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi
Během roku 2015 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 též konzultujeme a společně se účastníme
veřejných akcí a sbírek. Během roku 2015 jsme spolupracovali např. na sbírce Bílá
pastelka, benefiční koncert AlternativaPro, NE-VIDITELNÁ ZOO – akce pro širokou
veřejnost, která se mohla seznámit s problematikou zrakového postižení.
b) SONS ČR oblastní odbočka Jihlava, Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava
Během roku 2015 jsme byli s oblastní odbočkou Jihlava v neustálé interakci a to jak
s jejími pracovníky, tak i členy, kteří se účastnili vybraných sociálně aktivizačních aktivit
v TC.
c) Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., Matky Boží 15, 586 01 Jihlava (SVOŠS)
Během roku 2015 byly realizovány celkem 4 exkurze pro studenty 2. ročníku
SVOŠS. Jednalo se o jednorázovou exkurzi pro celkem 45 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 44 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.
TyfloCentrum také využilo studenty této školy k výkonu dlouhodobé praxe. V roce
2015 absolvovali praxi v organizaci 2 studenti, celkem se jednalo o 120 hod. praxe.
TyfloCentrum Jihlava bylo také v roce 2015 oslovováno studenty s žádostí
o vyplnění nejrůznějších dotazníků a s žádostí o rozhovory pro absolventské práce.
S Vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě jsme spolupracovali také v rámci sbírky
Bílá pastelka, kdy nám škola poskytla 1 dvojici na sbírku.
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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 7 dvojic na sbírku.
e) 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 ve třetích třídách ZŠ v rámci celé Jihlavy a jejího okolí. Celkem se jednalo o 31
osvětových přednášek.
f) Domov seniorů Stříbrné Terasy
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.
g) Zoologická zahrada Jihlava
Se Zoologickou zahradou v Jihlavě jsme spolupracovali v rámci projektu s názvem
Neviditelná zoo, kde jsme prezentovali činnost organizace, jednotlivé kompenzační
pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a samozřejmě nechyběli ani naši klienti
s vodícími pejsky.

8 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 2015 průběžně
zúčastňoval metodických dnů a školení pro lektory PC. Během roku 2015 se také zúčastnil
školení ohledně speciálních softwarů v Praze v organizaci Spektra v.d.n. v délce 4 hodin.
V roce 2015 absolvovali všichni pracovníci organizace akreditovaný kurz zaměřený na
Individuální plánování v sociálních službách v trvání 24 hodin.
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9 Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi během roku 2015 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 a donátorů:
 TREZOSERVIS
 Spektra, v.d.n.
 Centrum komplexní péče Dobřichovice, s.r.o.
 Paní Jaroslava Brabcová poskytla finanční dar ve výši 13 389 Kč (za tuto částku byl
zakoupen grafický program Corel a simulační brýle zrakových vad, které využíváme v
osvětové činnosti pro širokou veřejnost)
 Pan Ing. Vladimír Hepner – věnoval finanční dar ve výši 1000 Kč
 Pan Lukáš Franc – věnoval finanční dar ve výši 3000 Kč
Také bychom chtěli zvlášť poděkovat:
 paní Mgr. Květě Klimešové, preventistce z Městské policie Jihlava za spolupráci při
osvětové činnosti
 výbornému lektorovi panu Janu Hausmanovi za jeho neutuchající profesní podporu a
přátelství
 firmě Buď klíčem – Báře a Vladovi Kňažkovým, za jejich spolupráci na projektech,
přátelství a cenné profesionální rady
 kazateli a cestovateli Janu Zajícovi za jeho zajímavé přednášky
 Slečně Mgr. Olze Malinovské ze zajímavé přednášky o Čínské lidové republice a také
za výuku anglického jazyka
 Dále chceme poděkovat organizátorovi panu Mgr. Vítězslavu Schrekovi z neziskové
organizace AlternativaPRO za zdařilý průběh celého charitativního koncertu, který se
konal dne 5. 9. 2015.
 Paní Mgr. Vlastě Rhodové a paní Bc. Janě Kuczové z organizace Tyfloservis Jihlava
za příjemnou a efektivní spolupráci v roce 2015
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Na závěr chceme poděkovat všem našich klientům a jejich rodinám, a mnoha dalším dobrým
lidem za přízeň, kterou nám věnují.

Vývoj počtu evidovaných klientů v letech
2011-2015
Rok 2015

87

Rok 2014

72

Rok 2013

71

Rok 2012

69

Rok 2011

Počet evidovaných klientů
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100

10 Hlavní ekonomické výsledky za rok 2015
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 3033084,91 Kč
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, plynu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

46577,00
58030,19
3767,94
14317,00
0,00
678783,12
1468355,00
357995,50
128920,00
7310,00
400,00
268629,16
3033084,91

Informace o výnosech za rok 2015,
které dosáhly částky 3022295,76 Kč.

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Dotace MPSV
Dotace měst a obcí
Dotace ÚP
Přijaté příspěvky a dary
Zúčtování fondů
Úroky na účtech
Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)
Celkem

1236469,00
1635278,6
28000,00
27451,25
94243,00
0
81,74
772,17
3022295,76
30

Níže je možné se podrobně seznámit s vývojem nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
od roku 2007 až po současnost.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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
2 168 819,67

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
2 168 819,67

Výsledek
-39 658,95
+78 524,50
+56 367,32
+79 570,40
+79 139,48
-36 906,25
-96 197,56
0,00

3 033 084,91

3 022 295,76

-10 789,15

Počáteční stav k
1.1.2015
911100 Fond volné peníze
911410 Fond Bílá pastelka 2013

20937,23
7300,00

(Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni)
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Změna
+ 26 000
0

Konečný stav k
31.12.2015
46 937,23
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
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 aktivní
Dohadné účty pasivní

270177,20
519834,78
-270177,20
-519834,78
28834,00
222768,81
270000,00
0,00
33541,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
19277,71
145,36
0,00
0,00
36424,00
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11 Fotografie

Návštěva Muzea Moučkův dům ve Žďáře nad
Návštěva Muzea Moučkův dům ve Žďáře nad
Sázavou. Klientům bylo umožněno vyzkoušet si Sázavou. Klientům bylo umožněno vyzkoušet si
a podívat se na veškeré vystavené exponáty a
a podívat se na veškeré vystavené exponáty.
kostýmy.

Návštěva Muzea Moučkův dům ve Žďáře nad
Sázavou. Klientům bylo umožněno vyzkoušet si
a podívat se na veškeré vystavené exponáty a
kostýmy.
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Zážitkový a vzdělávací kurz v Lukách nad
Jihlavou v rámci projektu OP LZZ

Zážitkový a vzdělávací kurz v Lukách nad
Jihlavou v rámci projektu OP LZZ

Inovovaný Job club

Bruslení na zimním Horáckém stadionu v
Jihlavě

Bruslení na zimním Horáckém stadionu
v Jihlavě. Klientce se splnil sen, když mohla po
dlouhé době znovu vstoupit na led.

Bruslení na zimním Horáckém stadionu v
Jihlavě

Bruslení na zimním Horáckém stadionu v
Jihlavě

34

Exkurze v Zoo Jihlava ve výukovém centru
PodPOVRCH

Exkurze v Zoo Jihlava ve výukovém centru
PodPOVRCH

Exkurze na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou

Exkurze na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou

Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad
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Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad

Jarní výlet do Poděbrad
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Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad. Posezení
v kavárně s PhDr. Danou Markovou

Podzimní výlet do Poděbrad
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Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad

Podzimní výlet do Poděbrad

Tým pracovníků TyfloCentra Jihlava dne 5.
září 2015 na charitativním koncertu na podporu
zrakově postižených v Kraji Vysočina.

Tým pracovníků TyfloCentra Jihlava dne 5.
září 2015 na charitativním koncertu na podporu
zrakově postižených v Kraji Vysočina.

Tým pracovníků TyfloCentra Jihlava
s organizátorem akce panem Mgr. Vítězslavem
Schrekem.
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Tradiční pěší výlet do Luk nad Jihlavou

Tradiční pěší výlet do Luk nad Jihlavou

Pěší výlet do přírodní rezervace Stvořidla

Pěší výlet do přírodní rezervace Stvořidla

Kavárna potmě v rámci individuálního projektu studentek SVOŠS v Jihlavě. Tato akce se konala
při příležitosti festivalu Prázdniny v Telči. Akce měla veřejnosti přiblížit svět zrakově
postižených osob, které žijí mezi námi.
.
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Studentky 2. ročníku SVOŠS Lea Kazatelová a
Veronika Šustrová se rozhodly věnovat část
výtěžku z akce paní Marečkové, která se
školou spolupracuje a realizuje zde osvětové
přednášky o životě zrakově postižených lidí.

Výlet do Brna na přehradu. Plavba parníkem
po Brněnské přehradě.

Výlet do Brna na přehradu

Výlet do Brna na přehradu

Interaktivní vzdělávací výstava IQ Park v Jihlavě v nákupním centru City Park
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V rámci Evropského týdne mobility jsme se zúčastnili dne 17. září akce Mezi světy, na které
jednotlivé organizace zabývající se handicapovanými představovali své služby.

V rámci Evropského týdne mobility jsme se
zúčastnili dne 17. září akce Mezi světy, na
které jsme prezentovali činnost naší
organizace.

Během měsíce září se uskutečnil třídenní výlet
na Čeřínek.

Výlet na Čertův hrádek.

Výlet do renesanční perly měst do Telče.
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Během pobytu na chatě Čeřínek jsme zajeli
navštívit i renesanční perlu měst Telč.

Během pobytu na chatě Čeřínek jsme zajeli
navštívit i renesanční perlu měst Telč.

Během pobytu na chatě Čeřínek jsme zajeli
navštívit i renesanční perlu měst Telč.

Exkurze v Muzeu techniky v Telči.

Exkurze v Muzeu techniky v Telči.

Exkurze v Muzeu techniky v Telči.
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Osvětová přednáška v Mor.Budějovicích

Osvětová přednáška v Mor.Budějovicích

Vysočina ŠEŽEV CUP 2015 předání výtěžku
nevidomé klientce TyfloCentra Jihlava, o.p.s.

Den sociálních služeb na Masarykově náměstí
v Jihlavě.

Den sociálních služeb na Masarykově náměstí
v Jihlavě.

Prezentace činnosti TyfloCentra Jihlava
v rámci akce Neviditelná Zoo.
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Se Zoologickou zahradou v Jihlavě jsme spolupracovali v rámci projektu s názvem Neviditelná
zoo, kde jsme prezentovali činnost organizace, jednotlivé kompenzační pomůcky pro osoby se
zrakovým postižením a samozřejmě nechyběli ani naši klienti s vodícími pejsky.

Sportovně rehabilitační aktivita bowling

Sportovně rehabilitační aktivita bowling

Exkurze v zábavním parku Robinson v Jihlavě

Exkurze v zábavním parku Robinson v Jihlavě
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Osvětová přednáška v MŠ a ZŠ Svratka

Osvětová přednáška v MŠ a ZŠ Svratka

Osvětová přednáška v MŠ a ZŠ Svratka

Osvětová přednáška v MŠ a ZŠ Svratka

Exkurze v keramické dílně a kavárně na
Stříbrných Terasách v Jihlavě

Sportovně rehabilitační aktivita golf
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Exkurze v keramické dílně a kavárně na Stříbrných Terasách v Jihlavě

Paní Lenka nás seznámila jak se samotným postupem a výrobou keramických předmětů, tak i
s tím, jaké ona sama má z modelování pocity a co jí samotné tato práce přináší.

Vánoční pečení perníčků v TyfloCentru Jihlava
46

Osvětová přednáška v rámci Vyšší odborné
školy sociální v Jihlavě.

Osvětová přednáška v rámci Vyšší odborné
školy sociální v Jihlavě.

Osvětová přednáška v rámci Vyšší odborné
školy sociální v Jihlavě.

Osvětová přednáška v rámci Vyšší odborné školy sociální v Jihlavě. Klientka TyfloCentra paní
Marečková s vodicí fenkou předvádí studentům školy chůzi s bílou holí a vodícím psem v terénu.

Setkání klientů na Vánoční besídce
v TyfloCentru.

Setkání klientů na Vánoční besídce
v TyfloCentru
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12 Zpráva auditora o ověření finanční uzávěrky
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