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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 

Místo poskytování sociálních služeb a pro projekty OPZ: Chlumova 1a, Jihlava, 

Brněnská 626/8, 568 01 Jihlava 

Telefon, fax:     +420 724 865 566 

e-mail:    jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 

IČ:                                          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 

Facebook:                              https://www.facebook.com/TyfloCentrumJihlava 

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. Václav Polášek 

           Dozorčí rada: Ing. Kateřina Jelínková, předsedkyně dozorčí rady, Ing. František Brašna 

Jiří Šťastný 

 

             V květnu 2017 došlo ke změně zakládací listiny dle zákona 248/1995 Sb.,  týkající se 

úpravy jmenování členů správní a dozorčí rady, jedná se o změnu znění především čl. VII. 

odst. 12 a čl. IX. odst. 5. Zakládací listina byla změněna formou notářského zápisu.“  

 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
http://www.tyflocentrumjihlava.cz/
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2. Abecední seznam kmenových pracovníků TyfloCentra Jihlava, 

o.p.s. v roce 2017 
 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- ředitelka organizace  

Hana Cabajová, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách   

Bc. Monika Havlíková, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách  

Radovan Jakubík:  

- pracovník v sociálních službách 

- lektor výuky PC 

Lea Kazatelová, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách do 31. 1. 2017 

Petra Kuncová 

- pracovník v sociálních službách od 1. 2. 2017 

Bc. Andrea Lázničková, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách  

- zástupkyně ředitelky organizace  

Veronika Šustrová, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách do 31. 1. 2017 

Rudolf Vlašín  

- pracovník v sociálních službách od 1. 3. 2017 

Vladimír Voráček 

- DPP - úklidová činnost  

Jana Voráčková 

- pracovník v sociálních službách  
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3. Abecední seznam pracovníků pro projekt OPZ Finanční 

svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně 

(Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) 

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- Manažer projektu 

Ing. Eva Divínová 

- Konzultant II 

- od 1. 2. 2017 

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- Metodik 

Mgr. Lenka Charvátová 

- Právník 

Lea Kazatelová, DiS. 

- Konzultant I 

- do 31. 1. 2017 

Petra Kuncová 

- Konzultant I 

- od 1. 2. 2017 

Ing. Klára Lundáková 

- Finanční manažer 

PhDr. Dana Marková 

- Psycholog 

Veronika Šustrová, DiS. 

- Konzultant II 

- do 31. 1. 2017 
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4. Abecední seznam pracovníků pro projekt OPZ TyfloPoint 

(Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- Decision maker 

Hana Cabajová, DiS. 

- Garant poskytovaných sociálních služeb 

Ing. Eva Divínová 

- Finanční manažerka 

Jiří Hasman 

- Garant poskytovaných sociálních služeb 

Bc. Andrea Lázničková, DiS. 

- Manažer projektu 

Jana Peštálová 

- Garant poskytovaných sociálních služeb  
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5. Pracovníci TyfloCentra Jihlava, o.p.s. v organizační struktuře 
Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, o.p.s.  

Ke dni 31. 12.2017.  TyfloCentrum Jihlava zaměstnává 25% zdravotně postižených 

zaměstnanců na běžných pracovních místech.  

 
 

 

 

 

Petra Kuncová

pracovnice v sociálních 

službách

Hana Cabajová, DiS.

sociální pracovnice 

Rudolf Vlašín

pracovník v sociálních 

službách

Bc. Monika Havlíková, DiS.

sociální pracovnice

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních

službách

Jana Voráčková

pracovník v sociálních 

službách

Vladimír Voráček

úklid DPP

 

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

ředitelka organizace 

 

Bc. Andrea Lázničková, DiS. 

zástupkyně ředitelky 

sociální pracovnice 
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6. Pracovníci pro projekt OPZ Finanční svoboda pro osoby se 

zrakovým postižením zodpovědně v organizační struktuře  
 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků pro projekt OPZ „Finanční svoboda pro 

osoby se zrakovým postižením zodpovědně“. Registrační číslo projektu je 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017. Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017.

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

manažer projektu

Bc. Monika Havlíková, DiS.

metodik

Ing. Klára Lundáková

Finanční manažer

Lea Kazatelová, DiS.

pracovní konzultant I

do 31. 1. 2017

Veronika Šustrová, DiS.

pracovní konzultant II

do 31. 1. 2017

Petra Kuncová

pracovní konzultant I

od 1. 2. 2017

Ing. Eva Divínová

pracovní konzultant II

od 1. 2. 2017

PhDr. Dana Marková

psycholog

Mgr. Lenka Charvátová

právník
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7. Pracovníci pro projekt OPZ TyfloPoint v organizační struktuře  
 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků pro projekt OPZ „TyfloPoint“. 

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008. Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 

30. 9. 2018. 

 

 

  

Bc. Andrea Lázničková, DiS.

manažer projektu

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

decision maker

Ing. Eva Divínová

Finanční manažer

Jiří Hasman

garant poskytovaných sociálních služeb

Jana Peštálová

garant poskytovaných sociálních služeb

Hana Cabajová, DiS.

garant poskytovaných sociálních služeb
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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. 

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 starším jedenácti let. Pomáháme též 

rodinným příslušníkům a přátelům těchto osob, spřáteleným organizacím a lidem se zájmem 

o lidi se zrakovým postižením. 

 

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 běžně 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 
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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 2017 
 

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

se zrakovým postižením v Kraji Vysočina. Nabízí služby, 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. Osvětová činnost 

9. 3. Projekty nadace Českého rozhlasu Světluška 

9. 4. Evropské projekty OPZ  

9. 5. Mapování a odstraňování bariér 

9. 6. Dlouhodobý dobrovolnický program TyfloCentra Jihlava, o.p.s. a spolupráce 

s  praktikanty 

9. 7. Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 

 

9.1. 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 

9.1.4 Sociální rehabilitace 

9.1.1. Odborné sociální poradenství 

Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby zrakově postižených 

uživatelů, a to ambulantně či terénně. 



11 
 

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  
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Přehled kontaktů s uživateli v roce 2017 

 

 

Intervence 

 

 

Počet intervencí 

 

Počet klientů 

 

Celkový čas v 

hodinách 

 

Intervence – 

individuální pomoc 

 

192 54 31 

 

Intervence 

Setkání nad 15 min 

 

351 

 
   61 312 

 

Celkový počet 

 

543 115 335 

 

 

 V roce 2017 v rámci poskytování odborného sociální poradenství využili uživatelé 

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

invalidních 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 osoby nevidomé a slabozraké (úprava a tisk 

do Braillova bodového písma, do zvětšeného černotisku), 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. V roce 2017 jsme nejvíce řešili s uživateli žádosti 

o příspěvek na kompenzační pomůcku, konkrétně pořízení si mobilních dotykových zařízení, a 

dále také konkrétní změny týkající se v přiznávání příspěvku na péči a s tím související 

informování uživatelů ohledně povinností plynoucích z pobírání příspěvku na péči.  

Chceme, aby se uživatelé stali aktivními uživateli mobilních dotykových zařízení, protože jim 

usnadňují běžný život a zvyšují jejich samostatnost a nezávislost. Díky této kompenzační 

pomůcce mají uživatelé zjednodušený přístup k informacím.  

 

V roce 2017 se v rámci odborného sociálního poradenství nejčastěji řešily žádosti 

o týkající se příspěvku na péči a žádosti o kompenzační pomůcku - konkrétně dotykové mobilní 

telefony. 
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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 112 klientům.  

Přehled rozdělení celkového úvazku 2,0 v rámci registrované sociální služby 

-  Odborné sociální poradenství ke dni 31. 12. 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší -ředitelka TC Jihlava, o.p.s

.

Mgr. Iveta Bělovová 

Dolejší

Sociální pracovník

0, 3 úvazku

Radovan Jakubík 

Pracovník v sociálních 
službách

0,3 úvazku

Rudolf Vlašín

Pracovník v sociálních 
službách

0,5 úvazku

Hana Cabajová, DiS.

Sociální pracovník

0,2 úvazku

Bc. Monika Havlíková, DiS.

Sociální pracovník

0,1 úvazku 

Bc. Andrea Lázničková, DiS.

Sociální pracovník

Vedoucí služby

0,25 úvazku
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9.1.2. Průvodcovské a předčitatelské služby 

 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb 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 předchozím objednání.  

 

Úhrada za 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 průvodcovských a předčitatelských služeb je určena úhrada ve výši 100,- 

Kč / hodinu. 

 Účtováno je po čtvrt hodinách, tj. 25,- 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 400,- 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.  

Během roku 2017 bylo poskytnuto celkem 473 doprovodů 38 uživatelům. Za placené 

doprovody činí celkový čas 301 hodin. Doprovody poskytované v rámci sociálně aktivizační 

služby činí 229 hodin. Čas zprostředkovaných doprovodů v rámci projektu OPZ je 47 hodin. 

Celkový čas zprostředkovaných doprovodů je 577 hodin.  

V porovnání s předešlým rokem 2016 můžeme mluvit o 35 % nárůstu doprovodů a dále 

také s tím souvisejícím nárůstu celkové roční výše úhrady za službu, která se oproti roku 2016 

navýšila o 34%. Do jisté míry je tato skutečnost ovlivněna i navýšením hodinové sazby od 1. 

1. 2017 a to z původních 80,-Kč na hodinu na 100,-Kč na hodinu, a navýšením počtu uživatelů 

služby.  

Poskytováním průvodcovských a předčitatelských služeb byl uživatelům TyfloCentra 

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

sociálního života a společnosti, a tím docházelo k prevenci před sociálním vyloučením. Díky 

této službě si také uživatelé mohli obstarat své osobní záležitosti.  
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Přehled rozdělení celkového úvazku  1,0  v rámci registrované sociální 

služby - Průvodcovské a předčitatelské služby ke dni 31. 12. 2017 

 

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.  

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

ředitelka TC Jihlava, o.p.s.

Bc. Andrea Lázničková, DiS.

Sociální pracovník

0,2 úvazku

Petra Kuncová

Pracovník v sociálních službách

0,3 úvazku

Radovan Jakubík

Pracovník v sociálních službách

0,3 úvazku

Hana Cabajová, DiS.

Vedoucí služby

Sociální pracovník 

0,2 úvazku
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Během roku 2017 bylo realizováno celkem 72 sociálně aktivizačních aktivit. Celkem se jednalo 

o 310 hodin. Aktivit se účastnilo celkem 53 uživatelů. Oproti roku 2016 se uskutečnilo sice 

méně akcí, ale zato s větší časovou náročností. Časově nejvíce náročnou akcí byl podzimní 

rekondiční pobyt, který probíhal 5 pracovních dnů.  

 

V rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

zrealizovalo v roce 2017 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, protože PC je kompenzační 

pomůcka, která osoby se zrakovým postižením zbavuje závislosti na svém okolí. Po absolvování kurzu 

jsou uživatelé schopni samostatného psaní, čtení, vzdělávání, získávání informací a také jejich 

uchovávání. Uživatelé 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 uživatelů a odučených hodin.  

 

Rok Počet uživatelů Počet hodin Průměrný počet 

odučených hodin na 1 

uživatele 

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 
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2014 8 + 27 na konzultacích 155 + 38 na konzultacích 19,37 

2015 3 + 40 na konzultacích 82 + 80 na konzultacích                   3 

2016 5 + 32 na konzultacích 75 + 115 na konzultacích 5,14 

2017 8 + 40 na konzultacích 88 + 130 na konzultacích 4,54 

 

Konzultace ohledně ovládání dotykových mobilních zařízení je nadále součástí sociální 

rehabilitace.  

Během tohoto roku došlo k nárůstu počtu uživatelů v kurzu i počtu hodin při konzultacích. 

Nadále jsou všechny kurzy bez finanční úhrady. Průměr kurzu je 11 hodin, průměr konzultace  

3,25 hodiny. 

 

Sportovně rehabilitační aktivity 

Do sportovně rehabilitačních aktivit v rámci sociálně aktivizační služby je zařazen 

bowling, zvuková střelba, bruslení, plavání, pěší turistika, a nově od roku 2017 také jízda na 

tandemovém kole.  

Bowling 

V roce 2017 také uživatelé projevili zájem o sportovní aktivitu bowling. Aktivita se konala 2x 

a celkem bylo zprostředkováno 12 kontaktů.  

Zvuková střelba 

Uživatelé 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 2017 3x a celkem bylo 

zprostředkováno 22 kontaktů.  

Bruslení 

V roce 2017 se také 5x uskutečnila aktivita bruslení, o kterou je čím dál větší zájem. Aktivita 

se konala na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Celkem bylo zprostředkováno 22 kontaktů. 

Pravidelně se aktivity účastnilo 8 uživatelů.  

Plavání 
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V roce 2017 jsme navštívili celkem 5x plavecký bazén. Aktivity se zúčastnilo celkem 7 

uživatelů.  

Pěší turistika 

 

Oblíbenou aktivitou roku 2017 byla také pěší turistika, ke které se tento rok přidala ještě jízda 

na tandemovém kole. Uživatelé tak mají pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň mohou poznávat 

krásy jihlavského okolí. Délka trasy se vždy odvíjí od jejich schopností a možností. Za rok 2017 

se pěší turistika uskutečnila 5x. Jednalo se o pěší výlety jako např.: 

 19. 10. 2017 Projížďka na tandemovém kole na cyklo stezce (4 km) 

 11. 9. 2017 Projížďka na tandemovém kole  na cyklostezce (4 km) 

 10. 10. 2017 Pěší výlet ze vsi Tři studně do Nového Města na Moravě (10 km) 

 29. 6. 2017 Pěší výlet z Malého Beranova do Luk nad Jihlavou (7 km) 

 27. 5. 2017 Pěší procházka městysem Náměšť nad Oslavou (3 km) 

 3. 5. 2017 Běh pro Světlušku (většina uživatelů si prošla trasu pěšky) (3 km) 

Celkem bylo zprostředkováno v rámci turistiky 16 kontaktů.  

Přednášky a besedy 

V rámci této aktivity bylo v loňském roce uspořádáno celkem 12 přednášek a besed. 

Besedy, které byly nejzajímavější: 

Odborná přednáška MUDr. Ireny Zimenové týkající onemocnění - glaukom a diabetes  

Dne 7. 2. 2017 do TyfloCentra zavítala paní doktorka Zimenová, která pracuje v Centru 

zdraví a životních podmínek - ve Státním zdravotním ústavu, regionální pracoviště pro Kraj 

Vysočina, a zprostředkovala pro naše uživatele přednášku o glaukomu a částečně také o 

diabetu. Přednášky se zúčastnilo 11 uživatelů. 

 

Beseda s Městskou policií Jihlava 

Besedu z MPJ vedla paní Mgr. Květa Klimešová se zástupcem ředitele městské policie 

panem Bc. Stanislavem Mašterou. Beseda byla pojata volně, tedy se klienti mohli doptávat na 

různé dotazy a zajímavosti ohledně bezpečnosti v Jihlavě a fungování jihlavské městské policie. 

Všichni účastníci debatovali nad různými tématy a konkrétními problémy se kterými se 

potýkají ve svém běžném životě. Debata se týkala stavu komunikací, chodníků, přechodů, 

uzavírek, bezpečnosti, rušení nočního klidu, venčení vodících psů. Poměrně velkým tématem 

byla např. legitimizace nevidomého člověka. Jak se zachovat v situaci, kdy strážník městské 
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policie vyžaduje od osoby se zrakovým postižením občanský průkaz, a jakým způsobem si 

ověřit to, že se jedná opravdu o příslušníka městské policie. Přednášky se zúčastnilo 11 

uživatelů. 

 

Beseda s náměstkem primátora panem Ing. Vratislavem Výborným 

Pana náměstka jsme k nám pozvali především z toho důvodu, aby se seznámil s našimi 

uživateli, a zjistil, s jakými každodenní problémy týkající se nedostatků v městské komunikaci 

v Jihlavě se musí naši uživatelé potýkat. Besedy se zúčastnilo celkem 13 uživatelů a probíhala 

formou diskuze. Každý z uživatelů mohl vznést otázku či dotaz na téma, které je pro něj 

samotného nejdůležitější. Sám pan náměstek představil uživatelům plán výstavby komunikací, 

oprav, zřizování přechodů týkajících se nejbližších měsíců a let.   

 

Beseda s organizací Bílý kruh bezpečí 

Účelem přednášky byla prevence agrese. Paní Mgr. Marie Vyhnanovská společně s vedoucím 

poradny panem Mgr. Antonínem Křoustkem radila klientům, jak komunikovat s agresivním 

člověkem, aby se předešlo konfliktům nebo útokům ze strany agresora. Také mluvila s klienty 

o používání postojů při komunikaci s agresivním člověkem, jaká slova používat, na co 

nereagovat, jak s ním hovořit atd. Další rady souvisely s koupí pepřového spreje nebo jak se 

bránit při přepadení. Beseda byla velice prakticky zaměřena, což se projevilo v pozitivní zpětné 

vazbě od uživatelů. Akce se účastnilo 9 uživatelů. 

 

Beseda s Mgr. Andreou Šeredovou 

Paní Mgr. Andrea Šeredová působí jako vyučující na Soukromé vyšší odborné škole sociální, 

o.p.s. Beseda byla zaměřena na celý systém dávek sociálního zabezpečení. Paní Mgr. Šeredová 

připravila pro klienty stručný přehled dávek sociálního zabezpečení. Celá přednáška 

koncipována přímo na míru uživatelům se zrakovým postižením. Zaostřeno bylo především na 

dávky a příspěvky, které se přímo týkají OZP.  

 

Beseda s odborníkem na psí duši panem Rudolfem Desenským 

Aby uživatelé lépe porozuměli psí duši, pozvali jsme na besedu psího psychologa pana Rudolfa 

Desenského. Beseda probíhala formou dotazů, převážně se účastnili uživatelé, kteří vlastní 

vodícího pejska. Uživatelé se mohli pana Desenského ptát na jakékoliv dotazy týkající se 
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problémů, které řeší se svými vodícími pejsky. Jak určité věci zvládat nebo dělat lépe. Probíhala 

vzájemná diskuze, při které si uživatelé uvědomovali, jakých chyb se na svých čtyřnohých 

miláčcích dopouští a zjistili pár tipů co dělat lépe nebo čeho se raději vyvarovat. Této velmi 

úspěšné akce se zúčastnilo celkem 12 uživatelů. 

Další besedy a přednášky realizované v roce 2017 byly zaměřeny cestopisně. Konkrétně se 

jednalo o : 
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 Beseda s uživatelem panem Ondřejem Zmeškalem o jeho závodu v Číně 

 Přednáška od pracovnice TyfloCentra Jihlava sl. Bc. Andrei Lázničkové o okružní cestě 

po Islandu 

 Přednáška od pana Mandáta o dobrodružné cestě po Jamajce a pracovní cestě na Novém 

Zélandu 

 Přednáška od pana Ing. Jana Blažíčka o Jižní Americe, Zakarpatské Rusy a Filipínách 

V roce 2017 bylo pro uživatele TC zorganizováno celkem 16 akcí, které lze rozdělit 

na výstavy, exkurze a výlety a pobytové výlety. 

Výstavy: 

 Interaktivní výstava Stroj času v Muzeu Vysočiny Jihlava 

 Výstava: České korunovační klenoty v Jihlavě  

 

Exkurze: 

 Exkurze na Zámku ve Žďáru nad Sázavou 

 Exkurze v Hospodářském dvoře Bohuslavice 

 Exkurze v keramické dílně a kavárně na Stříbrných terasách v Jihlavě 

 Exkurze v relaxačním studiu u maséra pana Kotrby spojená s degustací vybraných čajů 

 Exkurze na leteckém dni v Náměšti nad Oslavou – NEBE NEMÁ BARIÉRY 

o Dne 27. 5. 2017 jsme se zúčastnili akce s názvem NEBE NEMÁ BARIÉRY na 

22. základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. 

Akce byla určena pro občany s handicapem. V programu byla ukázka vojenské 

techniky, ukázka výcviku služebních psů, ukázka zbraní, prohlídka interiéru 

vybraných letounů. Zařazen byl tentokrát také vyhlídkový let letadlem. 

Výlety: 

 Výlet za vánočními trhy do Brna 

 Rozsvícení vánočního stromu v Jihlavě 

 Výlet za ochutnávkou bramborových specialit akce Kartoffellmarkt 

Další významné aktivity a akce realizované v roce 2017: 

 

Trénink paměti: 
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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 uživateli je velmi vítaná. Za rok 2017 se aktivita realizovala 10 x a celkem bylo 

zprostředkováno 65 kontaktů. Pravidelně se tréninku paměti účastnilo 14 uživatelů. 

Výuka anglického jazyka: 

Během roku 2017 probíhala také výuka anglického jazyka, kterou na základě partnerské 

spolupráce v rámci projektu TyfloPoint s Vyšší odbornou školou sociální Jihlavy vedly dvě 

studentky třetího ročníku. Aktivita byla za rok 2017 realizována 13x a celkem bylo 

zprostředkováno 50 kontaktů.  

Běh pro Světlušku 

 

Dne 3. 5. 2017 ve 21:00 hod. v Amfiteátru Březinovy sady odstartoval druhý Noční běh pro 

Světlušku pořádaný Nadačním fondem českého rozhlasu Světluška. Nejednalo se o žádný 

závod, o to, kdo bude první, ani o to, zda někdo poběží, nebo si trať projde. Smyslem bylo se 

zúčastnit a pomoci tak nevidomým lidem. A protože se jednalo o nevidomé, samozřejmě na 

této akci nemohlo chybět i naše TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Přišli jsme si užít již podruhé 

jihlavské rojení světlušek, které rozsvítilo nejen trať ukrytou ve tmě, ale i životy nevidomých. 

Akce se zúčastnilo 8 uživatelů s celým pracovním kolektivem. 

 

Rekondiční pobyt „Aktivní využití volného času“ - Projekt byl realizován za pomoci 

Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Mnozí klienti také vůbec neměli představu, co který sport obnáší. Proto jsme chtěli, aby si na 

rekondici mohli v rámci svých možností vyzkoušet pro ně nové cvičení, ke kterému by sami 

nenašli odvahu – například základy sebeobrany. Rekondice se zúčastnilo 8 uživatelů 

organizace. 
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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 uživatelé dostatek času se na aktivity nahlásit. Časopis 

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

stránek organizace, či vytisknout v Braillově písmu. Časopis je zasílán 112 uživatelům.  

 

Přehled rozdělení celkového úvazku  1,0  v rámci registrované sociální 

služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením ke dni 31. 12. 2017 

 

9.1.4. Sociální rehabilitace 

        Tato služba je realizována od 1. 6. 2016, a je financována Krajem Vysočina z 

projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt 

IV.“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530. 

Posláním služby sociální rehabilitace TyfloCentra Jihlava, o. p. s. je podporovat osoby 

s těžkým zrakovým postižením z Kraje Vysočina k získání dovedností a upevňování 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší  

ředitelka TC Jihlava, o.p.s.

Rudolf Vlašín

pracovník v 
sociálních službách 

0,2 úvazku

Radovan Jakubík 

pracovník v 
sociálních službách 

úvazek 0,3

Bc. Andrea 
Lázničková, DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,1

Petra Kuncová

pracovník v 
sociálních službách

úvazek 0,2

Hana Cabajová, DiS.
vedoucí  služby

socální pracovník
úvazek 0,2
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přirozených a získaných dovedností a návyků umožňujících plnohodnotný samostatný život a 

uplatnění ve společnosti. Sociální rehabilitaci poskytujeme terénní a ambulantní formou na 

našich adresách Brněnská 8, a Chlumova 1a.  

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Služba podporuje upevňování dovedností a návyků v různých sociálních situacích uživatele. 

Cílem sociální rehabilitace je komplexně podporovat uživatele služby k dosažení co nejvyšší 

možné úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech, a upevňovat 

jejich dovednosti a návyky v návaznosti na různé sociální situace uživatele se zrakovým 

postižením. 

 Uživatelé této služby v roce 2017 využili především pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jako je například podpora pracovního uplatnění, 

vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práci zaměřenou na podporu pracovních 

návyků, a nalezení a udržení pracovního místa a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.  

V rámci sociální rehabilitace probíhaly také konzultace ohledně ovládání dotykových 

mobilních zařízení, a to pro začátečníky i pokročilé. Uživatelé se seznámili s mobilními 

dotykovými zařízeními a jejich aplikacemi a jejich využitím nejen pro běžné volání, ale i pro 

všeobecné používání v každodenním reálném životě – příprava itineráře cest, zjištění aktuální 

polohy, plánování trasy a hlasová navigace pěšího, samostatné vyhledávání v jízdních řádech, 

asistence při běžných úkonech v domácnosti (rozpoznávání předmětů), využití rychlého a 

snadného psaní pomocí aplikací a externích klávesnic. 

Ke každému uživateli bylo přistupováno individuálně a dle jeho možností a potřeb. V rámci 

této registrované služby v roce 2017 proběhlo v roce 227 intervencí, a to v počtu 19 976 minut, 

službu využilo celkem 18 uživatelů. 
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Přehled rozdělení celkového úvazku  0,5  v rámci sociální služby - Sociální 

rehabilitace k 31. 12. 2017

 

 

9.2. Osvětová činnost 

 

Přehled osvětových přednášek 

Počet škol Počet žáků 

9 330 

 

 

Samostatnou kapitolou naší činnosti je osvětová činnost. Pod vedením sociálních 

pracovníků s námi spolupracovala především klientka Petra Limberková s vodícími psy Ruby 

a Roxy, a okrajově také klientka paní Lenka Šulerová s vodící fenkou Arankou. Tato osvětová 

činnost probíhala formou interaktivních přednášek v mateřských školách, základních školách a 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

ředitelka TC Jihlava, o.p.s.  

Bc. Andrea Lázničková, 
DiS.

sociální pracovník

0,2 úvazku

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních 
službách

0,1 úvazku

Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší

sociální pracovník

0,1 úvazku

Bc. Monika Havlíková, DiS.

vedoucí služby

sociální pracovník
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v různých odborných sociálních školách a dalších institucích v Jihlavě a okolí. Cílem těchto 

osvětových přednášek je seznámit děti, žáky a širokou veřejnost se světem nevidomých 

a slabozrakých lidí. Veřejnost získala základní informace, jak se k nevidomým lidem chovat, 

jak s nimi komunikovat a jak jim správně nabídnout a následně poskytnou pomoc. Především 

jde o odbourání předsudků a různých mýtů, které se v populaci běžně vyskytují. Celkem těmito 

přednáškami v roce 2017 prošlo 330 osob. 

 

Přehled realizovaných osvětových přednášek za rok 2017 

Číslo Datum Místo Počet osob 

1 16. března ZŠ T. G. Masaryka 52 

2 3. dubna SVOŠS Jihlava 9 

3 7. dubna ZŠ Otokara Březiny 93 

4 11. května ZŠ Havlíčkova 24 

5 18. května Gymnázium Chotěboř 25 

6 22. května ZŠ Křesťanská 25 

7 23. května ZŠ Nad Plovárnou 75 

8 14. září 

ZŠ a MŠ v zábavním parku 

Robinson 
15 

9 3. listopadu ZŠ Cejle 12 
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9.3. Projekty z Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 

 

V roce 2017 realizovalo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. tři projekty za pomoci Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jednalo se o tyto projekty: 

 

Nástavbový kurz pro využití mobilních dotykových zařízení osobami se zrakovým 

postižením v každodenním životě – pobytový kurz  

Jednalo se o pobytový kurz, na který jsme získali příspěvek ve výši 20 000,- Kč. 

Díky pobytovému kurzu se uživatelé mobilních dotykových zařízení naučili výrazně lépe své 

vlastní zařízení používat. Stali se tak aktivními uživateli a dokáží využívat jednotlivé aplikace, 

které jim pomáhají v běžném životě. 

Také jsme pořídili dvě aplikace, které uživatelům zvyšují samostatnost a pomáhají ve zvyšování 

samostatnosti – čtečku Voice Dream a navigaci Blindsquare. 

V rámci tohoto projektu jsme také realizovali individuální konzultace s lektorem – 

p. Radovanem Jakubíkem. Na individuálních konzultacích si uživatelé tohoto projektu prošli 

výukou konkrétních úkonů, potřebných k ovládání mobilního dotykového zařízení. Uživatelé 

sami rozhodli o tom, čeho se jejich konzultace týká. Tímto způsobem jsme eliminovali riziko 

práce ve skupině – tedy že někdo bude potřebovat delší čas na zvládnutí výuky a tím zbrzdí 

celou skupinu. Celkem bylo těchto individuálních výukových konzultací realizováno 80 

v celkové délce 6 580 minut.  

Pobytového kurzu se zúčastnilo 8 klientů – 6 mužů a 2 ženy ve věkovém rozmezí od 25 do 65 

let. Celkově se projektu zúčastnilo 15 klientů – 10 mužů a 5 žen ve věkovém rozmezí 25 – 78 

let.  

V průběhu projektu se uskutečnilo 80 individuálních konzultací, které celkem trvaly 6 580 

minut. 

 

Koupě tandemového kola pro neziskovou organizaci TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. 

Na koupi tandemového kola jsme získali příspěvek ve výši 35 000,- Kč. Koupí tandemového 

kola jsme získali pomůcku pro smysluplné, aktivní a zábavné trávení volného času našich 

uživatelů.  Dvoukolo rozvíjí fyzickou kondici, stabilitu, sluchové vnímání, jemnou motoriku, 

postřeh, soustředěnost a zdravou soutěživost u našich uživatelů. 

Tandemové kolo je mezi našimi zrakově postiženými uživateli velmi oblíbené, jeho koupí 

můžeme pravidelně pořádat aktivní výlety do okolí Jihlavy. Mohou si tuto pomůcku spolu se 

svým průvodcem také zapůjčit. 
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Kurz aktivního využití volného času - rekondice 

Na realizace kurzu aktivního využití volného času – rekondice jsme získali nadační příspěvek 

ve výši 36 000,- Kč.  

Chtěli jsme naše uživatele podpořit a pomoci jim začít aktivně sportovat či se věnovat alespoň 

rehabilitačnímu cvičení. Mnozí také vůbec neměli představu, co který sport obnáší. Proto jsme 

chtěli, aby si na rekondici mohli v rámci svých možností vyzkoušet pro ně nové cvičení, ke 

kterému by sami nenašli odvahu – například základy sebeobrany. 

Rekondice se zúčastnilo 8 uživatelů. Nikdo z nich není pravidelným sportovcem, ale jejich 

zdravotní stav jim sport umožňuje.  

Všichni účastníci naší rekondice se zúčastnili všech plánovaných aktivit a po ukončení 

rekondice se aktivně zajímají o další možné sportovní aktivity – v rámci aktivit služby SAS, 

nebo s dobrovolníky organizace.  

Na realizaci rekondice se kromě zaměstnanců TyfloCentra Jihlava, o. p. s. podíleli: 

 Státní zdravotnický ústav – lektorka p. Lenka Vrzalová  

 Gauner Boxing club, lektoři p. Stanislav Vaněk a David Šťastný 

 Ubi ibi – Centrum psychologických služeb – p. PhDr. Dana Marková 
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9.4. Projekty OPZ  

 

9.4.1 Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně 

 

 TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. zahájilo dne 1. 9. 2016 realizaci projektu  

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně,  

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017, který je realizován po dobu tří let, a to v rozmezí od  

1. 9. 2016  do 30. 6. 2019. 

 Hlavním cílem projektu je vyřešit a pomoci řešit častou neschopnost osob se zrakovým 

postižením samostatně, efektivně a zodpovědně, situace spojené s hospodařením s vlastními 

finančními prostředky. Tento stav vede u cílové skupiny k nestabilitě v rodinných či osobních 

rozpočtech, vzniku dluhů a ovlivňuje negativně i přijetí do zaměstnání, kde se jistá míra 

schopnosti odhadnout reálné náklady často očekává (např. administrativa, kde jsou osoby se 

zrakovým postižením často zaměstnány), apod. 

Tento stav byl identifikován díky intenzivní individuální práci s cílovou skupinou v 

minulých projektech zaměřených na pracovní uplatnění, kde se prokázalo, že neschopnost 

správně hospodařit s vlastními finančními prostředky je častým důvodem odchodu z nově 

získaného zaměstnání, ale i z ostatní sociální práce s klienty, kdy se čím dále, tím častěji začaly 

objevovat otázky týkající se bezradnosti cílové skupiny v oblasti hospodaření s finančními 

prostředky tak, aby byli schopni pokrýt své náklady, rozložit finanční prostředky rovnoměrně, 

aby vyšel měsíční rozpočet, zvládnout negativní vlivy rodiny na osobní příjmy (důchod, 

příspěvky na péči, apod.) nebo vůbec pochopit, proč se nacházejí v dluzích, resp. jak je možné, 

že jsou nuceni stále si půjčovat. 

Hlavním cílem projektu je podpora samostatného, efektivního a zodpovědného 

hospodaření s finančními prostředky tak, aby vedlo ke stabilizaci osobních a rodinných 

rozpočtů a vyřešení dluhů u účastníků projektu. 

Aby došlo ke splnění stanovených cílů, je v projektu realizováno 6 základních klíčových 

aktivit: 

Za rok 2017 bylo realizováno 5 z těchto 6 aktivit: 

 

1. Situační diagnostika 

Díky této aktivitě je možné jednoznačně a v detailech identifikovat míru a strukturu podpory v 

ostatních klíčových aktivitách. Hlavním dopadem ovšem bude zvědomění si nepříznivé situace 

a potřeb cílové skupiny v detailech jak v oblasti schopností a dovedností hospodaření s penězi 
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a předcházení zadluženosti, tak v oblasti sebeprosazení samostatného finančního hospodaření 

či vnímání hodnot s tím spjatých. 

 

2. Kurzy finanční gramotnosti 

Klíčová aktivita je zaměřená na zlepšení orientace a posílení schopností a dovedností v oblasti 

samostatného a zodpovědného hospodaření s finančními prostředky a na získání schopností a 

dovednosti potřebných k prevenci vzniku dluhů či na řešení již vzniklých dluhů či dluhových 

pastí u účastníků projektu. Realizace klíčové aktivity vyplývá z definování obecné potřeby 

cílové skupiny vzdělávat se v oblasti finanční gramotnosti, respektive získání nástrojů pro 

efektivní a samostatné hospodaření s vlastními finančními prostředky. 

 

3. Podpůrný program 

Aktivita přímo navazuje na Klíčovou aktivitu Situační diagnostika, a to zejména na definované 

potřeby v diagnostice sebeprosazení a hodnot v hospodaření s finančními prostředky. Jedním z 

klíčových faktorů ovlivňujících efektivní, samostatné a zodpovědné hospodaření s finančními 

prostředky u osob se zrakovým postižením jsou tzv. psychosociální vlivy související s 

postižením a podmíněnými vazbami v rodině či mezi přáteli a také případnou zadlužeností. 

Proto je realizován podpůrný program, který řeší 3 roviny podpory: 

1. Psychologické poradenství v oblasti samostatného hospodaření s financemi. 

2. Právní poradenství v té samé oblasti a při řešení dluhů (zajišťuje právník). 

3. Workshopy na témata nepřímo ovlivňující samostatné a zodpovědné hospodaření s 

finančními prostředky. 

 

4. Shareclub 

Shareclub se zaměřuje na možnost účastníků projektu mít prostor ke sdílení postupů a řešení 

konkrétních situací v rámci oddlužování se či při samostatném a zodpovědném hospodaření s 

finančními prostředky. Zároveň poskytuje zázemí pro zpracování vlastních dat a jejich 

bezpečné ukládání s podporou konzultanta či nepřetržitou možnost nahlédnutí do svého 

portfolia, které je uchováváno dle pravidel o ochraně osobních údajů. Především však poskytuje 

prostor pro nácvik a udržování správných návyků a dovedností a v neposlední řadě prostor pro 

konzultace s odborníky z oblasti financí. 

Začal se realizovat  
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5. Virtuální program 

Virtuální program je naprostá novinka pro cílovou skupinu, která jim umožní prožít nový 

způsob samostatného a zodpovědného hospodaření s vlastními finančními prostředky ve 

virtuálním režimu s virtuálními finančními prostředky, tzn. bez rizika ztrát. Účastníci aktivity 

projdou simulovaným hospodařením s virtuálním rozpočtem, kde budou vystaveni skutečným 

událostem, jako v reálném životě, ale bez rizika ohrožení, když udělají chybu. Důraz bude 

kladen na situace, které jsou pro konkrétního účastníka klíčové (např. řešení zadlužení, vliv 

rodiny, využití nových nástrojů hospodaření, apod.). Současně budou do virtuálního programu 

zapojeni externí finanční poradci, kteří budou jednotlivé kroky účastníků vyhodnocovat a 

doporučovat jim v čem se mohou ještě zlepšit. 

 

 

Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je podpora samostatného, efektivního a zodpovědného hospodaření s 

finančními prostředky tak, aby vedlo ke stabilizaci osobních a rodinných rozpočtů a vyřešení 

dluhů u osob se zrakovým postižením. 

 

Cílová skupina projektu 

Osoby se zrakovým postižením z Kraje Vysočina ve věku od 18 do 65 let. 

  

Projekt je zaměřen na téma 

• jak ušetřit 

• jak se vyznat v nabídkách bank, pojišťoven a podobných organizací 

• jak se vypořádat s dluhy a dalšími situacemi, které se týkají finanční gramotnosti 

• jak hospodařit s domácím rozpočtem 

• finanční plánování a investice 

• uvědomění si příčin a mechanismů vedoucích k nepříznivé finanční situaci 

• získání znalostí, schopností a dovedností nezbytných pro samostatné, efektivní a 

zodpovědné hospodaření s finančními prostředky 

• jak překonat komplikace v psychosociálních, právních a ostatních oblastech 

souvisejících s finančním hospodařením 

 

Do projektu se zapojili odborníci z oblasti: 

• práva 
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• psychologie 

• financí a bankovnictví 

 

  

9.4.2. TyfloPoint 

 

 TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. zahájilo dne 1. 10. 2016 realizaci projektu „TyfloPoint, 

č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008.  Doba, po kterou bude projekt realizován, jsou 2 roky, 

a to v rozmezí od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 

  

Cíl projektu 

Vytvořit podporu poskytovateli soc. služby TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. poskytující služby 

pro osoby se zrakovým postižením pro vytvoření case managementu soc. služeb tak, aby tyto 

služby mohly být poskytovány efektivně, rychle a kvalitně z jednoho místa, a to 

standardizovaným postupem. 

  

Partneři projektu 

 Statutární město Jihlava  

Odborník v oblasti řešení úředních agend 

 Městská policie Jihlava 

Odborník v oblasti zajištění bezpečnosti  

 Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. 

Odborník v oblasti přístupnosti vzdělávání 

 Bílý kruh bezpečí, z. s. 

Odborník v oblasti přístupnosti vzdělávání  

Klíčové aktivity (KA): 

1. Hloubková analýza potřeb case managementu (CM): 

Analýza potřeb TyfloCentra Jihlava, o. p. s. (poskytovatele) a partnerů, sdílení potřeb 

a zpětných vazeb. 

2. Definice okruhů CM: 

Metodická tvorba okruhů spolupráce, definování konkrétních okruhů spolupráce. 

3. Tvorba metodiky CM: 

Zpracování metodiky CM v součinnosti s partnery projektu. 
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4. Efektivní procesní řízení inovovaných a nových soc. služeb: 

Přenos doporučení z procesního auditu do metodiky CM soc. služeb pro osoby se 

zrakovým postižením. 

5. Standardizace inovovaných a nových soc. služeb: 

Konzultace a zapracování změn do standardů poskytovaných soc. služeb. 

6. Pilotní aplikace CM pro osoby se zrakovým postižením: 

Realizace případových konferencí, vyhodnocování reálné aplikace CM, finalizace 

metodiky CM na základě reálných poznatků z praxe. 

  

Výstupy projektu: 

 Metodika case managementu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením 

 Procesní audit sociálních služeb 

 Zkvalitnění registrovaných sociálních služeb v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. formou case 

managementu 

 Inovované standardy kvality poskytování registrovaných sociálních služeb 

 

Během období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 proběhly tyto aktivity: 

 

 

1. Definice okruhů CM – case managementu ( březen /2017) 

 Garanti poskytovaných soc. služeb a odborníci za jednotlivé oblasti se účastnili kulatých 

stolů, kde definovali konkrétní potřeby podpory soc. služeb a poskytovali si tak navzájem 

zpětnou vazbu. Probíhalo definování a škálování okruhů spolupráce, sdílení potřeb a zpětných 

vazeb k možnostem jejich naplnění zjištěných v analýze u tzv. kulatých stolů. S každým 

z partnerů proběhly 1 schůzka u kulatých stolů. Celkem se uskutečnily 4 kulaté stoly. 

Realizována byla dále proklamace o spolupráci na case managementu a to se všemi partnery.  

 

 

 

2. Tvorba metodiky CM (duben 2017 – prosinec 2017) 

 Garanti poskytovaných sociálních služeb poskytovali součinnost při poskytování 

informací k tvorbě metodiky CM a zpracovávali dílčí podklady pro potřeby zpracování 

metodiky. Jedná se především o časové rozložení služeb, kapacitní zajištění a používané 

metody. 
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 Odborníci za jednotlivé oblasti poskytovali součinnost při poskytování informací 

k tvorbě metodiky CM a zpracovával dílčí podklady pro potřeby zpracování metodiky. 

 Dodavatel řídil poskytování metodických informací a dílčích podkladů ke zpracování 

metodiky. Tvorba obsahové náplně a zpracování metodiky. 

 

3. Efektivní procesní řízení inovovaných a nových sociálních služeb (duben – červenec 

2017) 

Cílem této KA byla procesní příprava na řízení a poskytování inovovaných sociálních služeb 

pro osoby se zrakovým postižením poté, co budou zahrnovat poskytování v rámci nově 

vytvořeného CM a ošetření procesních nedostatků v již realizovaných sociálních službách 

poskytovatele. Pokrytí těchto nedostatků bylo částečně zahrnuto i do tvorby metodiky CM.  

Audit realizoval dodavatel procesního auditu sociálních služeb. Tento audit je druhým 

výstupem projektu. 

Garanti poskytovaných soc. služeb poskytovali součinnost při sledování procesů v rámci 

procesního auditu, realizovali přípravu realizace a řízení CM soc. služeb pro osoby se zrakovým 

postižením formou zřizování střediska CM, účastnili se mezioborových schůzek.  

 

4. Standardizace inovovaných a nových sociálních služeb ( listopad 2017 – prosinec 2017) 

V závislosti na změnách procesů kvůli implementaci metod CM do již provozovaných soc. 

služeb a také v závislosti na základě očekávaných doporučení z procesního auditu bylo nutné 

provést redefinici. Za tímto účelem v roce 2017 proběhly 1 konzultace s konzultantem 

redefinice a standardů inovovaných soc. služeb v rozsahu 16 hod. na 1 konzultaci. Celkově do 

konce projektu proběhne 10 konzultací (160 hod.) 
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9.5. Mapování a odstraňování bariér 

Monitoring bariér v roce 2017 byl zaměřen na tyto oblasti: 

 

1. Orientačně navigační majáčky 

Během roku 2017 byla zrealizována pravidelně vždy 2x do měsíce kontrola funkčnosti 

orientačně navigačních majáčků. Z kontroly byl vždy proveden záznam, ze kterého je viditelné, 

která linka a v jakou hodinu měla funkční či nefunkční majáček.  V případě zjištěných 

nedostatků byl záznam zasílán pro provedení nápravy Dopravnímu podniku města Jihlavy. 

V roce 2017 bylo provedeno celkem 24 kontrol.  

 

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.  

 

Během roku 2017 jsme dále řešili několik dopravních situací, např. přecházení 

v křižovatce Rantířovská x Za Prachárnou. V místě této křižovatky je zastávka, kde není 

přechod. Chodci, kteří jdou z ulice Za Prachárnou, musejí tak přecházet v křižovatce na protější 

stranu po dosti frekventované silnici. Přechod tu není umístěn z důvodu nepřítomnosti chodníku 

na protější straně. Za Prachárnou je sídliště a také domy s pečovatelskou službou, ve kterých 

bydlí spousta starších a handicapovaných lidí, kteří mají s přecházením v tomto místě velmi 

nepříjemné zkušenosti. Žijí zde dva zcela nevidomí lidé s vodícími psy, a pohybují se tu další 

zrakově postižení lidé, kteří jsou situací dlouhodobě velmi znepokojeni. Toto místo je svou 

povahou velmi nebezpečné i pro vidící a soběstačné osoby. Tato situace se řeší již delší dobu a 

to od roku 2016. V souvislosti s tím, jsme zrealizovali společnou akci s účastí náměstka 

primátora p. Ing. Vratislava Výborného.  Pan náměstek vybídl uživatele, aby se nebáli sdělit 

mu prostřednictvím e-mailu své potřeby, co se týká stavu komunikací. Pan náměstek přislíbil, 

že na podzim roku 2018 proběhne realizace přechodu v místě u zastávky MHD Za Prachárnou, 

jehož nepřítomnost tíží uživatele nejvíce.  

 

3. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD 
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Během roku 2017 byla zrealizována pravidelně vždy 2x do měsíce kontrola funkčnosti zvukové 

signalizace, a sami uživatelé nám nedostatky hlásili. V případě zjištění a nahlášení nefunkčnosti 

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 uživatelům, a to jsme činili i v roce 2017.  

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. i v roce 2017 nabízelo 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.  

TyfloCentrum Jihlava nadále 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.  

 

 

9.6. Dlouhodobý dobrovolnický program a spolupráce s dobrovolníky 

a praktikanty 

 

9.6.1. Spolupráce s dobrovolníky  

 TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. má vlastní akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti 

dobrovolnické služby Č.j.: MV-166463-4/OBP-2015, název projektu je Dobrovolnický 

program v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. 

Na základě této akreditace může TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. přijímat dobrovolníky v rámci 

dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým, a to osobám s 

těžkým zrakovým postižením nebo kombinovaným zdravotním postižením (přičemž zrakové 

postižení musí převažovat) z Kraje Vysočina. 

Cílem dlouhodobého dobrovolnického programu je především podpora, socializace a 

komunikace s okolím u osob těžce zrakově postižených. Dobrovolníci pomáhají osobám s 
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těžkým zrakovým postižením se zprostředkováním zájmových činností, podpoře v získávání 

nových zážitků a přátel.  

Dále se mohou podílet na akcích samotné organizace pro veřejnost – Dny otevřených 

dveří, akce pro veřejnost, propagační aktivity apod., a mají možnost podílet se na tvorbě a 

realizaci volnočasových aktivit (společenská posezení, výlety, přednášky apod.) přímo v 

TyfloCentru Jihlava, o. p. s., pod supervizí sociálního pracovníka. 

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, byly zaměřeny na zajištění a rozšiřování sociálních kontaktů uživatelů – např. 

předčítání, vzájemná komunikace, zajištění doprovodu při procházkách a pomoc s péčí o vodící 

psy. 

Protože dobrovolníci pracují s osobami s těžkým zrakovým postižením, musí projít 

základním výcvikem v komunikaci s osobami se zrakovým postižením a průvodcovství, díky 

čemuž je školení dobrovolníků podstatně delší než u jiných organizací. 

Práce se zrakově postiženými lidmi je velmi náročná, a proto se dobrovolníci musí 

pravidelně účastnit supervizí vedených koordinátorem dobrovolníků a psychologem 

organizace. Koordinátor i psycholog jsou v případě potřeby dobrovolníkům k dispozici i 

individuálně. V roce 2017 proběhly celkem 4 supervize s dobrovolníky. 

Koordinátor dobrovolníků úzce spolupracuje jak s dobrovolníky, tak s uživateli. K tomu 

využívá osobních schůzek, ale také telefonických a e-mailových zpráv.  

 V průběhu roku 2017 vykonávalo dlouhodobou dobrovolnickou službu v TyfloCentru 

Jihlava, o.p.s. celkem 10 dobrovolníků a vykonali 174 hodin dobrovolnické práce. 

9.4.Poskytování odborné praxe 

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. umožňuje odbornou praxi studentům SŠ, VOŠ a VŠ. 

Podmínkou přijetí na odbornou praxi je zaslání životopisu uchazeče a motivačního dopisu 

koordinátorovi praxí. V motivačním dopisu musí uchazeč o odbornou praxi uvést důvody svého 

zájmu o praxi v naší organizaci, očekávání od této odborné praxe.  

Tímto se předejde případným nedorozuměním ohledně náplně praxe, které by mohli případní 

zájemci mít. 
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Na praxi se zájemci seznámí se základy průvodcovství, prostorové orientace, 

kompenzačními pomůckami pro zrakově handicapované, s přímou prací s uživateli a získají 

možnost uskutečnit pro uživatele samostatnou aktivitu pod supervizí sociálního pracovníka. 

V roce 2017 absolvovali dlouhodobou odbornou praxi v organizaci TyfloCentrum Jihlava, o p. 

s. 2 studenti z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (40 a 150 hodin odborné praxe), 1 

studentka Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava (120 hodin odborné praxe) a 1 

studentka Masarykovi univerzity (12 hodin odborné praxe). Celkem jsme poskytli studentům 

327 hodin odborné praxe 

 Během roku 2017 byly v naší organizaci také realizovány celkem 2 exkurze pro studenty 

SVOŠS. Jednalo se o jednorázové exkurze pro studenty, 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 ukázku chůze s bílou holí a ukázku zvukové střelby a 

náročných kompenzačních pomůcek (PC, mobilní dotykové telefony). 

 

9.7. Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 

 

Během roku 2017 jsme spolupracovali s těmito organizacemi: 

 

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 si předáváme důležité informace o našich službách, 

informujeme uživatele. Vzájemně spolu též konzultujeme a společně se účastníme veřejných 

akcí a sbírek. Během roku 2017 jsme spolupracovali např. na sbírce Bílá pastelka a v rámci 

Týdne sociálních služeb. 

 

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

Během roku 2017 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.  

 

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

 

Spolupráce probíhala v rámci projektu OPZ TyfloPoint Registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008. Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 

Jedná se o spolupráci především v rámci poskytování exkurzí, jednorázových 
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a dlouhodobých odborných praxí pro studenty SVOŠS a dále spolupracujeme také v rámci 

dobrovolnické činnosti.  

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

Studenti 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.   

 

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 dvojice studentů na sbírku. 

 

Soukromé Gymnázium AD FONTES, o.p.s. 

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

pastelka, kdy nám škola poskytla dvojice studentů na sbírku. 

 

 

Městská policie Jihlava, Křižíkova 10, 586 01 Jihlava 

 

Spolupráce probíhala v rámci projektu OPZ TyfloPoint Registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008. Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 

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

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

osvětové přednášky ve třetích třídách ZŠ v rámci celé Jihlavy a jejího okolí. Celkem se 

jednalo o 9 osvětových přednášek.  Byly realizovány také besedy s městskou policií za 

přítomnosti zástupce ředitele pana Mgr. Maštery a preventistky paní Mgr. Klimešové.  

 

Bílý kruh bezpečí 

Spolupráce probíhá v rámci projektu OPZ TyfloPoint, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008. Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 

Spolupracujeme především na řešení nepříznivých životních situací uživatelů. Během roku 

2017 byly realizovány dvě besedy s vedoucím poradny panem Mgr. Křoustkem, které se týkaly 

prevence, jak se vyvarovat „šmejdům“, jak se chovat v jejich přítomnosti a jak s nimi 

komunikovat.  

Statutární město Jihlava 
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Spolupráce v rámci projektu OPZ TyfloPoint Registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008. Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. 

V rámci spolupráce byla realizována beseda s náměstkem primátora panem Ing. Výborným. 

 

 Zábavní park Robinson 

Spolupráce v rámci veřejné akce Den pirátů. Dne 19. srpna 2017  jsme se s TyfloCentrem 

zúčastnili akce Den pirátů, v areálu před rodinným parkem Robinson v Jihlavě. Prezentovali 

jsme zde naši organizaci, a umožnili ukázku kompenzačních pomůcek pro osoby se 

zrakovým postižením. Navíc nás zábavní park Robinson podpořil finančně. Z prodeje 

pirátských čepic jsme získali výtěžek ve výši 4 400,- Kč. 

 

Centrum zdraví a životních podmínek - ve Státním zdravotním ústavu, regionální pracoviště pro 

Kraj Vysočina 

Paní doktorka MUDr. Irena Zimenová pro naše uživatele zrealizovala besedu na téma 

glaukomu a diabetu. V roce 2017 se také na „Den Zdraví“, v rámci projektu „Podpora zdraví 

pro osoby se zdravotním postižením“, uskutečnila akce, při které měli uživatelé možnost 

zjistit svůj zdravotní stav (BMI, cholesterol).  

 

Městská knihovna Pelhřimov 

Spolupráce v rámci akce „Živá knihovna“ v Městské knihovně Pelhřimov, kde zajímavé 

osobnosti mluvily o svém životě a zajímavých životních zkušenostech. Akce se zúčastnili 

uživatelé s vodícími pejsky manželé Petra a Ladislav Limberkovi, kteří vyprávěli 

jednotlivým zájemcům o životě zrakově postižených lidí. Stali se tak „živou knihou“ a 

přispěli k odstraňování předsudků o lidech se zrakovým postižením. 

 

Gauner club v Jihlavě 

Pan Stanislav Vaněk spolu s kolegou panem Davidem Šťastným z clubu Gauner po uživatele 

zrealizovali workshop na téma sebeobrana pro osoby se zrakovým postižením. Lidé si mohli 

vyzkoušet základní techniky verbální sebeobrany a základní sebeobranné prvky. Na základě 

toho workshopu jsme získali velmi pozitivní zpětné vazby od uživatelů, byla dojednána další 

spolupráce na rok 2018.  

 



42 
 

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/ 2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zde je přehledná tabulka 

povinného vzdělávání pracovníků, které se uskutečnilo v roce 2017: 

Datum  Místo  Název vzdělávání Počet 

pracovníků 

Počet hodin 

21. 11. 

2017 

TyfloCentrum 

Jihlava 

Úvod do krizové intervence 

v kontextu sociální práce  

8 8 

21. 10. 

2017 

TyfloCentrum 

Jihlava 

Jednání s psychiatrickým 

pacientem – úvod do tématu 

3 8 

12. 6. 2017 TyfloCentrum 

Jihlava 

Pravidelné školení pracovníků 

v BOZP a PO 

9 8 

2. 10. 2017 Tyfloservis 

Jihlava 

Odborná stáž pracovníků v 

Tyfloservisu 

6 8 

3. - 5. 3.  

2017 

Praha, Dědina Vzdělávací program pro 

pracovníky působící v sociálních 

službách – lektoři výuky 

náročných kompenzačních 

pomůcek na bázi PC pro těžce 

zrakově postižené  

1 24 

8. 2., 26. 

4., 28. 11. 

2017 

TyfloCentrum 

Jihlava 

Pravidelné supervize a podpora 

pracovního týmu 

8 16 

19. 9.2017 Jihlava Práce s výstupy 

z ergodiagnostiky pro sociální 

pracovníky 

2 8 

29. 5. 2017 Jihlava Realizace pracovní rehabilitace 

v návaznosti na sociální služby 

2 8 
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11. Poděkování 
 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi během roku 2017 spolupracovali a podporovali 

naši činnost, i všem, kdo se na ní podíleli.  

 

Děkujeme: 

 

 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

 Krajskému úřadu Kraje Vysočina  

 Magistrátu statutárního města Jihlavy  

 členům správní a dozorčí rady za jejich celoroční práci pro naši organizaci 

 Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška za podporu naší organizace 

 SONS ČR – našemu zakladateli  

 Partnerům projektu TyfloPoint: Magistrátu statutárního města Jihlava, Městské policii 

Jihlava, Soukromé vyšší odborné škole sociální, o.p.s, Bílému kruhu bezpečí  

 paní Mgr. Květě Klimešové, preventistce z Městské policie Jihlava za spolupráci při 

osvětové činnosti 

 lektorovi panu Janu Hausmannovi za profesní podporu a přátelství  

 Panu Vladovi Kňažkovi, za jeho spolupráci na projektech OPZ, přátelství a cenné 

profesionální rady 

 Paní Mgr. Vlastě Rodové a paní Bc. Janě Kuczové z organizace Tyfloservis Jihlava za 

příjemnou a efektivní spolupráci v roce 2017 

 Panu Ing. Jaroslavu Beránkovi za realizaci tréninku paměti pro klienty TyfloCentra 

Jihlava 

 Paní PhDr. Daně Markové za spolupráci v projektech, za cenné profesionální rady a za 

skvělou podporu pracovního týmu  

 

Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. by se neobešla bez pomoci sponzorů a donátorů: 

 Nadačnímu fondu Friendly Vox 

 Paní Jaroslavě Brabcové  

 Panu Lukáši Francovi 

 Paní Janě Faltové 

 Panu Zdeňku Jarošovi 
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 Zábavnímu parku Robinson 

 Firmě Trezorservis 

 Děkujeme též dalším drobným dárcům a všem, kteří nás podporují! 

 

Na závěr chceme poděkovat všem našim uživatelům a jejich rodinám, a mnoha dalším dobrým 

lidem za přízeň, kterou nám věnují. 

 

Ředitelka organizace, Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, chce též poděkovat všem svým 

spolupracovníkům za jejich celoroční práci v roce 2017, za nadstandartní pracovní nasazení, 

obětavost, optimismus a báječný kolektiv, díky kterému se nadále daří rozšiřovat a zkvalitňovat 

nabídku služeb pro klienty.  
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Na grafu výše lze vidět vývoj počtu klientů od roku 2011 - 2017. Mezi roky 2011 až 2014 

nedocházelo k takovému nárůstu klientů jako v dalších letech 2015 a 2017. Tento efekt nárůstu 

počtu uživatelů je ovlivněn především důslednější osvětovou činností a aktivitami, kterými se 

snažíme zviditelnit naši práci. Snažíme se účastnit veřejných osvětových a propagačních akcí, 

kde seznamujeme širokou veřejnost o činnosti naší organizace. Zúčastňujeme se různých 

veřejných akcí jako např. Týden sociálních služeb, Evropský týden mobility, Běh pro 

Světlušku, rovněž realizujeme rozhovory v médiích, kde propagujeme naši činnost a další 

aktivity.   
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12. Hlavní ekonomické výsledky za rok 2017 
 

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 5063997,32 Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu 151021,10 

Spotřeba energie, plynu 80628,56 

Opravy a udržování 14700,00 

Cestovné 6632,00 

Náklady na reprezentaci 0,00 

Ostatní služby 757770,63 

Mzdové náklady 3054835,00 

Zákonné sociální pojištění 716294,00 

Zákonné zdravotní pojištění 255866,00 

Zákonné sociální náklady 7058,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 

Ostatní náklady 19192,03 

Celkem 5063997,32 

 

Informace o výnosech za rok 2017, 

které dosáhly částky 5085336,88 Kč. 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 46290,00 

Dotace MPSV 1303000,00 

Dotace MV 24000,00 

Dotace měst a obcí 35000,00 

Dotace Kraj 516234,60 

Dotace Tyflopoint 1291242,78 

Dotace Finanční svoboda 1718808,84 

Přijaté příspěvky a dary 150350,50 

Úroky na účtech 410,16 

Celkem 5085336,88 
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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  

2015 3 033 084,91 3 022 295,76 -10 789,15  

2016 2 797 173,11 2 747 718,43 -49 454,68  

2017 5 063 997,32 5 085 336,88 21 339,56  

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

  
Počáteční stav k 

1.1.2017 
Změna 

Konečný stav k 
31.12.2017 

911100 Fond volné peníze 46937,23 0 46 937,23 

911410 Fond Bílá pastelka 2013 7300,00 0 7 300,00 

 

 (Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni) 
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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 763220,36 

Oprávky k drobnému DNM -270177,20 

Oprávky k drobnému DHM -763220,36 

Pokladny 41143,00 

Peníze na bankovních účtech 1304491,67 

Ostatní krátkodobé fin. výp. 0,00 

Ostatní pohledávky 1114,00 

Poskytnuté provozní zálohy 217882,90 

Závazky vůči dodavatelům 24531,29 

Přijaté zálohy 0,00 

Závazky vůči zaměstnancům 0,00 

Závazky ze sociálního zabezpečení 0,00 

Ostatní přímé daně 0,00 

Nároky na dotace 1923833,01 

Náklady příštích období 688,00 

Výnosy příštích období 3437276,53 

Dohadné účty aktivní 0,00 

Dohadné účty pasivní 58570,00 
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13. Fotografie 
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14. Zpráva auditora o ověření finanční uzávěrky 
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