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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 

Internetové stránky:   www.tyflocentrumjihlava.cz 

Facebookové stránky:  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 

 

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

o.p.s. v roce 2019 
 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- ředitelka organizace  

 

Alena Brtníková od 1. 9. 2019 

- DPP – úklidová činnost 

 

Hana Cabajová, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách   

 

Bc. Andrea Hančíková, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách  

- zástupkyně ředitelky organizace  

 

Bc. Monika Havlíková, DiS. 

- sociální pracovník v registrovaných sociálních službách 

 

Radovan Jakubík 

- pracovník v sociálních službách 

- lektor výuky PC 

 

Petra Kuncová 

- pracovník v sociálních službách  

 

Vladimír Voráček do 1. 9. 2019 

- DPP - úklidová činnost  

 

Jana Voráčková do 30. 6. 2019 

- pracovník v sociálních službách  

 

Martin Suchý od 1. 1. 2019 

- pracovník v sociálních službách 

- instruktor výuky PC 

 

Z celkového počtu zaměstnanců jsou 2 zaměstnanci pracující na zkrácený pracovní 

úvazek těžce zdravotně postižení.  
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Dne 10. 10. 2019 proběhlo na jihlavské radnici v gotickém sále slavnostní oceňování 

nejlepších sociálních pracovníků za jejich práci. Za naše TyfloCentrum si ocenění za 

dlouhodobou tvůrčí práci v sociálních službách odnesla kolegyně, sociální pracovnice 

a zástupkyně ředitelky, paní  Bc. Andrea Hančíková. V TyfloCentru pracuje již 7 let. Za tu 

dobu udělala obrovský kus práce, získala si respekt našich klientů především svou vstřícnou 

a milou povahou, a také velkou profesionalitou.   
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3 Abecední seznam pracovníků pro projekt OPZ Finanční 

svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně 
(Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) 

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

- Manažer projektu 

Hana Cabajová, DiS. 

- Konzultant II od 1. 10. 2018 

Ing. Eva Divínová 

- Konzultant II do 30. 9. 2018 

Bc. Monika Havlíková, DiS.: 

- Metodik 

Mgr. Lenka Charvátová 

- Právník 

Petra Kuncová 

- Konzultant I 

Ing. Klára Lundáková 

- Finanční manažer 

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.  

Od 1. 1. 2019 do 31. 12.2019 

 

 

 

Petra Kuncová

pracovnice v sociálních 

službách

Hana Cabajová, DiS.

sociální pracovnice 

Martin Suchý

pracovník v sociálních 

službách

od 1. 1. 2019

Bc. Monika Havlíková, DiS.

sociální pracovnice

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních

službách

Jana Voráčková

pracovník v sociálních

službách

do 30.6.2019

Vladimír Voráček

uklid DPP

do 1. 9. 2019

Alena Brtníková

úklid DPP

od 1.9.2019

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

ředitelka organizace 

 

 

Bc. Andrea Hančíková, DiS. 

zástupkyně ředitelky 

sociální pracovnice 
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5 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 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017. Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2019. 

 

  

Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší 

manažer projektu

Bc. Monika Havlíková, DiS.

metodik

Ing. Klára Lundáková

Finanční manažer

Ing. Eva Divínová

pracovní konzultant II

do 30. 9. 2018

Hana Cabajová, DiS.

pracovní konzultant II

od 1. 10. 2018

Petra Kuncová

pracovní konzultant I

PhDr. Dana Marková

psycholog

Mgr. Lenka Charvátová

právník
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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 byly dříve běžné, jako pro většinu společnosti, vykonávat 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 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, 
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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: 

a) Sluchové postižení, pokud je tato osoba schopna komunikovat s pracovníkem 

organizace pomocí sluchadel či jiných pomůcek. 

b) 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. 

c) 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 2019 
 

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

se zrakovým postižením v Kraji Vysočina. Nabízí další služby a aktivity, které svojí povahou 

směřují k integraci lidí se zrakovým postižením do běžného života společnosti.  

 

Činnost organizace lze rozdělit do několika pilířů:  

- Poskytování registrovaných sociálních služeb 

- Osvětová činnost 

- Projekty nadace Českého rozhlasu Světluška 

- Evropské projekty OPZ  

- Mapování a odstraňování bariér 

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

s  praktikanty 

- Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 
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 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: 

- Odborné sociální poradenství 

- Průvodcovské a předčitatelské služby 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

- Sociální rehabilitace 

 

7.1.1  Odborné sociální poradenství 

 

Poslání služby: 

Posláním sociálního poradenství je poskytovat uživatelům TyfloCentra Jihlava, o. p. s., jejich 

rodinným příslušníkům nebo přátelům, lidem se zájmem o zrakově postižené a spřáteleným 

organizacím, potřebné informace, které přispívají k řešení jejich životní situaci, problémů 

a otázek spojených s problematikou zrakového postižení, a podporovat uživatele 

k maximálnímu samostatnému a aktivnímu životu. 

 

- 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 
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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 rámci služby odborné sociální poradenství v roce 2019 

 

 

 

Počet 

 

 

Ambulantní forma 

 

Terénní forma 

 

Celkem 

 

Uživatelů 

 

 

56 

 

19 

 

61 

 

Kontaktů 

 

 

91 

 

6 

 

97 

 

Intervencí 

 

 

228 

 

37 

 

265 

 

Čas přejezdy 

v hodinách (pouze u 

terénní formy) 

 

 

 

------------------------------ 

 

 

9 

 

 

9 

 

Čas v hodinách 

přímá péče 

 

 

 

209 

 

 

56 

 

 

265 

 

 

V roce 2019 v rámci poskytování odborného sociálního poradenství využili uživatelé 

služby 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 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.  
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V roce 2019 jsme nejvíce řešili s uživateli žádosti o příspěvek na kompenzační 

pomůcku, konkrétně pořízení si mobilních dotykových zařízení a odborné poradenství 

v krizových životních situacích. Oproti minulému roku se navýšilo také poradenství týkající 

se příspěvku na péči. K tomuto nárůstu došlo především ve spojení s navýšením finanční 

částky příspěvku na péči ve II. a III. stupni.  

 

Vzhledem k tomu, že uživatelé čím dál více přistupují k pořizování si mobilních 

dotykových zařízení, zvýšilo se také odborné sociální poradenství ohledně práce s touto 

kompenzační pomůckou. Mobilní telefon má dnes člověk neustále po ruce. Díky možnostem, 

které chytrý telefon nabízí, slouží dnes uživatelům společně s počítačem jako významná 

kompenzační pomůcka, která usnadňuje uživatelům běžný život a zvyšuje jejich samostatnost 

a nezávislost. Díky této kompenzační pomůcce mají uživatelé zjednodušený přístup 

k informacím. Díky vybraným mobilním aplikacím si tak uživatelé snadno zajistí správu 

elektronické pošty či bankovní účet, vyhledávání informací na webu, může jim posloužit jako 

čtečka elektronických knih, nástroj pro nakupování, navigaci či vyhledávat v jízdních řádech. 

Mobilní zařízení uživatelům stále více primárně slouží jako přenosný počítač se vším všudy. 

 

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 79 uživatelům. A to buď prostřednictvím elektronické pošty, nebo v tištěné podobě ve 

zvětšeném černotisku. Někteří další uživatelé využívají možnosti stahování časopisu 

z webových stránek, kde je možnost nahlédnout do celého archivu vydaných čísel za celý rok.  
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Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

ředitelka

.

Bc. Andrea Hančíková, DiS.

vedoucí služby

sociální pracovník

úvazek 0,5

Hana Cabajová, DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,5

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

sociální pracovník

úvazek 0,6

Bc. Monika Havlíková, DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,3

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních službách

úvazek 0,2

Petra Kuncová

pracovník v sociálních službách

úvazek 0,2

Přehled rozdělení celkového úvazku v rámci 

registrované sociální služby -  Odborné sociální poradenství k 31. 12. 2019 

Celkové pokrytí služby je 2,3 úvazku + DPP úklid  
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Přehled nově pořízených kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením  

 

V rámci služby odborné sociální poradenství, mají uživatelé možnost si bezplatně na dobu 

nezbytně nutnou vypůjčit kompenzační pomůcku. V roce 2019 se půjčovna kompenzačních 

pomůcek rozrostla celkem o 3 kompenzační pomůcky. Tento rok nám zakoupené 

kompenzační pomůcky nebyly sponzorovány žádnou organizací. 

 

Klávesnice Logitech Wireless K375s CZ 

Klávesnice se připojuje pomocí technologie Bluetooth. Je kompatibilní téměř se všemi 

operačními systémy – Windows, Mac, Chrome, Android a iOS. Bezdrátové spojení funguje 

do vzdálenosti 10 metrů. Osoby se zrakovým postižením se tak za pomocí této klávesnice 

mohou propojit se svým mobilním zařízením, a tak si snáze a rychleji dělat do svého zařízení 

poznámky, než jak je tomu za použití interní klávesnice v mobilním zařízení.  

 

Multifunkční teploměr s bluetooth Silvercrest 

Jak samostatně měřit tělesnou teplotu, 

hmotnost nebo třeba krevní tlak? To je jeden z 

typických problémů, které musí řešit většina 

zrakově postižených. Sortiment použitelných 

přístrojů ale v poslední době rozšiřují i různá 

zařízení propojitelná s chytrými mobily, která se 

prodávají v běžné maloobchodní síti jako právě 

tento teploměr. Teploměr lze snadno propojit přes 

Bluetooth s mobilní aplikací ovladatelnou 

s odečítačem. Uživatel si tak snadno změří teplotu, 

krevní tlak a další hodnoty, které mu mobilní 

telefon hlasovým výstupem sdělí.  

 

Bezdrátová sluchátka YENKEE YHP 15BTBK GROOVE BT 

Sluchátka jsou bezdrátová a dají se snadno propojit s PC či mobilním zařízením. Vhodné pro 

uživatele, kterým jsou nepříjemná sluchátka ve tvaru pecek. Sluchátka byla pořízena primárně 

na realizaci sociálně aktivizační aktivity zvuková střelba, kterou uživatelé navštěvují velmi 

aktivně. 
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7.1.2 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 

Poslání služby: 

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.  

 

Úhrada za službu od 1. 1. 2019 -  30. 4. 2019 

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 120,- Kč / 

hodinu. 

- Účtováno bylo po čtvrt hodinách, tj. 30,- 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) – 15,- Kč. 

- úhrada se provede vždy po poskytnutém úkonu 

- Při poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby nad 4 hodiny (celodenně) je úhrada 

stanovena na 400,- Kč. 

 

Úhrada za službu od 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019 

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 120,- Kč / 

hodinu.  

- Účtováno po minutách. 

- Při poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby nad 5 hodin (celodenně) je úhrada 

stanovena na 500,- Kč. 
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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 - 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 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.  

 

 

Přehled kontaktů s uživateli v rámci průvodcovské a předčitatelské služby v roce 2019 

 

 

Počet Celkem 

Uživatelů 38 

Počet úkonů 443 

Čas přejezdy v hodinách 86 

 

Čas přímá péče v hodinách 

 

895 
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Během roku 2019 bylo poskytnuto celkem 443 doprovodů 38 uživatelům. Za placené 

doprovody činí celkový čas 260 hodin. Doprovody poskytované v rámci sociálně aktivizační 

služby činí 615 hodin. Čas zprostředkovaných doprovodů v rámci projektu OPZ je 23 hodin. 

Celkový čas zprostředkovaných doprovodů je 898 hodin.  

 

 V porovnání s předešlým rokem 2018 jsme nezaznamenali změnu v počtu 

poskytnutých doprovodů. Rozdíl je zanedbatelný, jedná se o navýšení jednoho kontaktu. 

Kontaktů bylo sice srovnatelně, ale oproti tomu se navýšil čas strávený v rámci poskytování 

služby a to o 25 %.  

 

Uživatelé tedy začali využívat službu ve větší časové dotaci. Co se týká cenové výše 

roční úhrady za službu, zde došlo k poklesu o 7 %. Tento pokles má souvislost se změnou 

úhrady za službu, ke které bylo přistoupeno v měsíci květu. Došlo tedy k cenovému 

zvýhodnění služby. V předešlém období byla úhrada nastavena za započatou čtvrthodinu, 

nyní uživatel platí pouze skutečný čas, po který čerpá službu. Poskytováním průvodcovských 

a předčitatelských služeb 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.  
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Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší 

ředitelka

Hana Cabajová, DiS.

vedoucí služby,

sociální pracovník 

úvazek 0,2

Bc. Andra Hančíková, 
DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,1

Petra Kuncová

pracovník v sociálních 
službách

úvazek 0,5

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních 
službách

úvazek 0,2

Přehled rozdělení celkového úvazku v rámci registrované sociální služby - 

Průvodcovské a předčitatelské služby k 31. 12. 2019 

Celkové pokrytí služby je 1,0 úvazek. 
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7.1.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

Poslání služby:  

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat aktivity vedoucí ke smysluplnému 

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

uživatelů služeb. 

 

 

 

Během roku 2019 bylo realizováno celkem 91 sociálně aktivizačních aktivit.  Zde je 

nárůst celkem o 23%. Celkem se jednalo o 281 hodin. Aktivit se účastnilo celkem 46 

uživatelů.  

 

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

nabízelo v roce 2019 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 
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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 

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 

2018 10 + 40 na konzultacích 116 + 131 na 

konzultacích 

4,94 

2019 4+45 na konzultacích 35 +120 na konzultacích 3,16 

 

Konzultace ohledně ovládání dotykových mobilních zařízení je nadále součástí 

sociální rehabilitace. Nadále jsou všechny kurzy bez finanční úhrady. Průměr kurz 8,75 hodin, 

průměr konzultace 2,67 hodiny. 
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Sociální služba sociální rehabilitace měla v rámci výuky na PC 14 uživatelů a 172 hodin. 

 

a) Sportovně rehabilitační aktivity 

Do sportovně rehabilitačních aktivit v rámci sociálně aktivizační služby jsou zařazeny 

následující aktivity: zvuková střelba, bruslení, pěší turistika a kurz sebeobrany. 

 

Zvuková střelba 

 Tato aktivita uživatele velice baví a naplňuje. Díky této aktivitě hravou formou 

zlepšují své sociálně rehabilitační dovednosti a mají tak další možnost sportovního vyžití. 

Uživatelé si při tomto sportu zlepšují držení těla, koordinaci pohybů, orientaci prostorovou 

i sluchovou. Simulovaná střelba má dobrý vliv na rozvoj morálně volních vlastností 

a psychiku osob se zrakovým postižením. Pomáhá jim odreagovat se od stresů a problémů, 

které se neustále objevují v jejich každodenním životě. 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 2019 7x a celkem bylo zprostředkováno 

41 kontaktů. Aktivity se zúčastnilo 15 uživatelů.  

 

Bruslení 

 V roce 2019 se také 5x uskutečnila aktivita bruslení, o kterou je čím dál větší zájem. 

Díky této aktivitě posilují uživatelé rovnováhu, držení těla a také koordinaci. Aktivita se 

konala na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Celkem bylo zprostředkováno 14 

kontaktů. Pravidelně se aktivity účastnilo 8 uživatelů.  

 

Pěší turistika 

 Oblíbenou aktivitou roku 2019 byla také pěší turistika. Uživatelé tak mají pohyb na 

čerstvém vzduchu a zároveň mohou poznávat krásy jihlavského okolí. Délka trasy se vždy 

odvíjí od schopností a možností uživatelů. Vždy se snažíme zařadit tuto pohybovou aktivitu 

1x do měsíce.  Aktivita je realizovaná samozřejmě v závislosti na počasí. Pokud není příznivé 

počasí, je aktivita zrušena a místo ní je zařazena do programu jiná alternativa jako je např. 

zvuková střelba. 

 

Za rok 2019 se pěší turistika uskutečnila 7x. Jednalo se o pěší výlety jako např.: 

- 12. 3. 2019 Pěší výlet z Malého Beranova do Luk nad Jihlavou (7 km) 
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- 22. 3. 2019 Procházka po Jihlavě (3 km) 

- 30. 4. 2019 Běh pro Světlušku (většina uživatelů si prošla trasu pěšky) (3 km) 

- 29. 5. 2019 Pěší procházka po cyklostezce (7 km) 

- 25. 6. 2019 Pěší výlet z Malého Beranova do Luk nad Jihlavou (7 km) 

- 22. 8. 2019 Pěší procházka na Zaječí skok (6 km)  

- 15. 10. 2019 Po stopách soch Michala Olšiaka (4 km) 

 

Celkem bylo zprostředkováno v rámci turistiky 31 kontaktů a to 15 uživatelům. 

 

Kurz základů sebeobrany v praxi pro osoby se zrakovým postižením 

 Díky pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška probíhal během 

roku 2019 1x za měsíc kurz sebeobrany se zaměřením na osoby se zrakovým postižením. 

Cílem této aktivity bylo umožnit uživatelům zlepšování jejich fyzické kondice, což vede k 

lepšímu zdravotnímu stavu, lepší psychické pohodě a posilování zdravého sebevědomí. 

Velmi důležité je také vzájemné setkávání uživatelů na zájmových činnostech a zvyšování 

sociálních kontaktů. Celkem bylo zprostředkováno 23 kontaktů.  

 

Parky v pohybu – cvičení na Skalce 

V rámci projektu Parky v pohybu jsme se účastnili již druhého ročníku cvičení v parku na 

Skalce. Akce Parky v pohybu byla podpořena dotací z programu Zdravé město Jihlava a 

nabízela zdarma hodinu pohybu na čerstvém vzduchu, se zkušenými instruktorkami. Akce 

trvala od 9. července do 27. září. Aktivita byla realizována každé pondělí a to v závislosti na 

počasí. Celkem jsme se s uživateli účastnili aktivity 5x. Zprostředkováno bylo 12 kontaktů. 

 

b) Přednášky a besedy 

V rámci této aktivity bylo v loňském roce uspořádáno celkem 8 přednášek a besed. 

Celkem bylo 68 kontaktů. 

 

- Beseda s paní Leonou Procházkovou o léčivých účincích produktů zn. Just.  

Jak ochránit své zdraví za pomoci přírodních produktů a jak účinně předcházet

 onemocněním. Tato beseda byla realizována během roku 2019 2x. 
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- Odborná přednáška o čajích a jejich přípravě od uživatele pana Kotrby 

Jak si správně připravit čaj? Jaké účinky mají jednotlivé bylinky? Jak plně využít 

druhy čajů na různé neduhy? O tom a dalším vyprávěl na besedě pan Kotrba. Tato 

beseda byla realizována během roku 2019 2x. 

 

- Beseda s panem radním Bc. Danielem Škarkou 

Pan radní seznámil uživatele s plány Magistrátu města Jihlavy, jaké se připravují 

novinky a změny. Uživatelé měli jedinečnou možnost přímé diskuze s panem radním 

týkající se stěžejních témat pro osoby se zrakovým postižením. 

 

- Odborná přednáška o kompenzační pomůcce Sunu Band 

11. 6. 2019 k nám do centra zavítal pan Karel Giebisch a představil nám novou 

pomůcku pro osoby se zrakovým postižením, a to navigační náramek Sunu Band. 

Seznámil nás s fungováním této pomůcky a nechyběla ani praktická ukázka ve 

venkovním prostředí. Náramek Sunu Band lze klasifikovat jako vůbec první 

inteligentní produkt, měnící samostatné cestování zrakově znevýhodněných osob. 

S využitím echolokace a rozšířené reality, umožňuje bezpečný pohyb bez nehod. Díky 

citlivým senzorům, neustále monitorujícím blízké okolí, neztrácí jeho nositelé 

propojení s okolním světem. 

 

- Odborná přednáška – Prevence karcinomu prsu 

Jednalo se o odbornou osvětovou přednášku, kterou nám zprostředkovaly dvě dámy 

z organizace Mamma HELP, což je sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 

prsu. Cílem této organizace je zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, 

prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné. Přednáška byla zaměřena na 

osvětu týkající se karcinomu prsu a prevence. 

 

- Odborná přednáška zaměřená na základy sebeobrany 

V úterý 24. září k nám do TyfloCentra zavítal profesionální lektor pan Stanislav 

Vaněk z Gauner Clubu Jihlava, aby nám zprostředkoval besedu zaměřenou především 

na základy sebeobrany s ohledem na zrakové postižení. Zazněly zásady, jak si udržet 

bezpečnost v domácím prostředí, tzn., pokud někdo cizí zazvoní, jak se chovat nebo 

naopak nechovat, jakým způsobem komunikovat s cizím člověkem za dveřmi, 

popřípadě jak si ověřit jeho totožnost. 
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c) Výstavy, Exkurze a Výlety 

V roce 2019 bylo pro uživatele TC zorganizováno celkem 14 akcí, které lze rozdělit 

na exkurze, výlety a pobytové výlety. Celkem bylo zprostředkováno 101 kontaktů.  

Z nich lze například jmenovat: 

 

Výstavy: 

- Muzeum Vysočiny – Jihlavský havířský průvod 

- Muzeum Vysočiny – Výstava kočárků 

- Technické muzeum Brno – Výstava Louise Braille 

 

Exkurze: 

- Dvoudenní exkurze ve vinném sklípku v Hustopečích 

- Exkurze v Kavárně potmě 

- Exkurze v keramické dílně Umění s handicapem I. 

- Exkurze v keramické dílně Umění s handicapem II. 

- Exkurze na letišti v Náměšti – akce s názvem: Nebe nemá bariéry 

- Exkurze u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

- Exkurze na Krajském úřadu Kraje Vysočina v rámci akce Den zdraví bez omezení 

- Třešť  - Výstava betlémů 

 

Výlety: 

- Výlet za vánočními trhy do Brna 

- Výlet na zámek do Velkého Meziříčí 

- Výlet do města Tábor 

- Výlet do města Telč 
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d) Vzdělávací aktivity: 

 

Workshop na ovládání iPhone 

Dne 22. 10. 2019 proběhl u nás v organizaci workshop, který byl zaměřen na práci 

s kompenzační pomůckou mobilním telefonem iPhone. Workshop probíhal v časovém 

rozmezí 5 hodin a byl opravdu intenzivní. Nejednalo se pouze o teoretický výklad od lektorů, 

ale i praktická cvičení. Workshopu se zúčastnilo celkem 5 uživatelů.  

 

Workshop na ovládání mobilního zařízení BlindShell 

Dne 18. 2. 2019 proběhl workshop, který byl zaměřen na práci s kompenzační pomůcko 

BlindShell. Mobilní telefon nabízí mnoho funkcí moderních telefonů a klasickou klávesnici, 

která usnadní zrakově postiženým lepší ovladatelnost. Jednalo se opět jak o teoretické 

seznámení s pomůckou, tak o praktická cvičení, kdy si každý z uživatelů mohl mobilní telefon 

prakticky vyzkoušet. Workshopu se zúčastnili 4 uživatelé. 

 

Trénink paměti: 

Pod vedením 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 2019 se aktivita realizovala 11 x a 

celkem bylo zprostředkováno 77 kontaktů. Tato aktivita se stala v roce 2019 velice 

oblíbenou. Do aktivity se zapojila spousta nových uživatelů. 

 

Výuka anglického jazyka: 

 Během roku 2019 probíhala také výuka anglického jazyka, kterou na základě 

spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální Jihlava vedly dvě studentky třetího ročníku. 

Aktivita byla za rok 2019 realizována 10 x a celkem bylo zprostředkováno 20 kontaktů.  

 

Další významné akce, kterých jsme se účastnili: 

 

Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma 

 Dne 17. 4. 2019 se uskutečnila v jihlavské odbočce SONS soutěž ve čtení a psaní 

Braillova bodového písma. Soutěž vyhlašuje redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve 

spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS, na Vysočině také s Tyfloservisem 
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Jihlava a TyfloCentrem Jihlava, k 210. výročí narození tvůrce písma pro nevidomé Louise 

Brailla. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 uživatelů.  

 

Zážitkový seminář v Pacově 

 Ve čtvrtek 16. 5. jsme společně se střediskem volného času Síť v Pacově připravili pro 

žáky 9. tříd základní školy zážitkový seminář o životě nevidomých a zrakově postižených lidí 

přímo u nich v centru v Pacově.  

Žáci absolvovali celý seminář v klapkách. Cílem bylo přiblížit každodenní život nevidomých 

lidí, a také naučit se základní dovednosti v průvodcovství a komunikaci s osobami, které 

nevidí. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o tom, co znamená být nevidomý, jak mu 

mohou pomoci, jaké mohou být zrakové vady, seznámili se se zajímavými kompenzačními 

pomůckami, zkusili si poznávat různé předměty a vůně.  

 

 

Sbírka Bílá pastelka 

 Dne 16. 10. 2019 se uskutečnila sbírka Bílá pastelka, která podporuje osoby se 

zrakovým postižením. Letošní sbírka byla jubilejní, slavila 20 let od jejího vzniku. U nás 

v jihlavském TyfloCentru sbírka probíhala taktéž, za pomoci dobrovolníků středních škol. Již 

poněkolikáté se sbírky účastnili studenti Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava 

a poprvé také studenti Akademie Světlá nad Sázavou z oboru sociální činnost. 

 

Akce: „Jedeme pro Světlušku.“ 

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška a Radiožurnál pořádali akci „Jedeme pro 

Světlušku“, která se konala celé léto. Cílem byla jízda týmu Radiožurnálu na tandemových 

kolech napříč Českou republikou a návštěva organizací, které poskytují služby lidem se 

zrakovým postižením, přičemž hlavní sponzor akce dal Světlušce za každý ujetý kilometr 500 

Kč. Peníze putují na konto Světlušky a poté se rozdělují dál potřebným lidem a organizacím. 

Ve středu 21. srpna jsme i u nás v TyfloCentru přivítali tým zástupců Světlušky a 

Radiožurnálu, mimo jiné přijel i herec a moderátor Dalibor Gondík. Připravili jsme jim 

pohoštění a ukázku výcviku sebeobrany, kterou pro klienty pravidelně pořádáme, která se 

konala na parkánu jihlavských hradeb v odpoledních hodinách. Právě kurz sebeobrany je 

hrazen z nadačního fondu Světlušky. 
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Den otevřených dveří 

Dne 11. 10. 2019 od 8:00 – 16:00 hod. se u nás v centru konal v rámci Týdne sociálních 

služeb „Den otevřených dveří“. Veřejnost tak měla příležitost navštívit naše centrum a 

seznámit se s poskytovanými registrovanými sociálními službami a celkovou činností naší 

organizace včetně našich uživatelů.  

 

Vidět očima jinak 

Akce přibližující život osob se zrakovým postižením konaná ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Jihlava, která se uskutečnila dne 13. 5. 2019. Akce byla určena široké veřejnosti.  

 

Rekondiční pobyt v Třeboni 

V týdnu od 3. 6. - 7. 6. 2019 jsme se zúčastnili rekondice zaměřené na prostorovou orientaci v 

nádherném městě Třeboň. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého 

rozhlasu ze sbírky Světluška. 

 

Časopis Střípky z Jihlavy  

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

Zde jsou uživatelům distribuovány 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 uživatelům TC emailem, dále je možné si jej volně 

stáhnout z webových stránek organizace.  
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Přehled rozdělení celkového úvazku  1,0  v rámci registrované sociální služby Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2019 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší  

ředitelka 

Hana Cabajová ,DiS.

vedoucí služby

sociální pracovník

úvazek 0,2

Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší

socální pracovník
úvazek 0,1

Bc. Andrea 
Hančíková, DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,2

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních 
službách

úvazek 0,2

Petra Kuncová

pracovník v sociálních 
službách

úvazek 0,3
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7.1.4 Sociální rehabilitace  

 

Projekt: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální 

projekt IV. je spolufinancován Evropskou unií, předmětem projektu je podpora sociálního 

začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Na tento 

projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina. Projekt č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486. Tento projekt plynně navazuje na předchozí projekt IP 

IV. Tato služba je realizována od 1. 6. 2016. 

 

Poslání služby: 

Posláním sociální rehabilitace je poskytovat uživatelům TyfloCentra Jihlava, o. p. s., 

jejich rodinným příslušníkům nebo přátelům, lidem se zájmem o zrakově postižené 

a spřáteleným organizacím, potřebné informace, které přispívají k řešení jejich životní situaci, 

problémů a otázek spojených s problematikou zrakového postižení, a podporovat uživatele 

k maximálnímu samostatnému a aktivnímu životu.  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 využívají v rámci této registrované služby především pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jako je například 

podpora pracovního uplatnění, vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce  

 



32 
 

 

zaměřená na podporu pracovních návyků a nalezení a udržení pracovního místa a 

pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.  

Dále se uživatelé velmi zajímají o procvičování prostorové orientace jak ve známém 

prostředí v okolí svých domovů, nebo na trasách, které často využívají, tak i v méně známém 

prostředí, kde se více musí spoléhat na vlastní schopnosti a dovednosti při používání bílé hole, 

ale i dalších pomůcek – jako například ozvučená GPS, plánování tras apod. 

V rámci sociální rehabilitace probíhají také konzultace ohledně ovládání dotykových 

mobilních zařízení. Konzultace jsou určeny pro začátečníky i pokročilé. Uživatelé se seznámí 

s mobilními dotykovými zařízeními a jejich aplikacemi a jejich využití nejen pro běžné 

volání, ale i pro všeobecné používání v každodenním reálném životě – internetové 

bankovnictví, on-line nákupy, 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 proběhlo 308 intervencí, a to v počtu 486 hodin a službu 

využilo celkem 20 uživatelů. 
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Přehled rozdělení celkového úvazku  1,2  v rámci sociální služby - Sociální rehabilitace 

k 31. 12. 2019

 

  

Mgr. Iveta Bělovová 
Dolejší

ředitelka TC Jihlava, 
o.p.s.  

Bc. Monika Havlíková, 

DiS.

vedoucí služby

sociální pracovník

úvazek 0,2

Mgr. Iveta Bělovová 

Dolejší

sociální pracovník

úvazek 0,3

Bc. Andrea Hančíková, 

DiS.

sociální pracovník

úvazek 0,2

Martin Suchý

pracovník v sociálních 
službách

úvazek 0,2

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních 

službách

úvazek 0,3
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 Osvětová činnost 

 

Samostatnou kapitolou naší činnosti je osvětová činnost. Pod vedením sociálních 

pracovníků s námi spolupracuje především uživatelka Petra Limberková s vodící fenkou 

Roxy. 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 děti, žáky a 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 správně a bezpečně 

nabídnout a následně poskytnou pomoc. Především jde o odbourání předsudků a různých 

mýtů, které se v populaci běžně vyskytují. Celkem těmito přednáškami v roce 2019 prošlo 

672 osob. 

Přehled realizovaných osvětových přednášek za rok 2019 

Číslo Datum Místo Počet osob 

1 30. 1. 2019 ZŠ Otokara Březiny 81 

2 11. 2. 2019 ZŠ Demlova 117 

3 14. 2. 2019 OCHJ Klíček 10 

4 3. 4. 2019 Centrum pro rodinu Vysočina 13 

5 5. 4. 2019 ZŠ Havlíčkova 38 

6 23. 4. 2019 ZŠ Křížová 26 

7 25. 4. 2019 ZŠ Nová Říše 79 

8 29. 4. 2019 ZŠ Seifertova 109 

9 13. 5. 2019 Městská knihovna Jihlava 20 

10 16. 5. 2019 Pacov 45 

11 21. 5. 2019 ZŠ Nad Plovárnou 51 

12 23. 5. 2019 ZŠ E. Rošického 73 

13 10. 6. 2019 ZŠ Jungmannova 5 

14 4. 11. 2019 SVOŠS Jihlava 5 
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Projekty z Nadačního fondu českého rozhlasu ze sbírky Světluška  

 

V roce 2019 realizovalo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. dva projekty za pomoci Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

 

Jednalo se o projekty: 

Rekondiční pobyt zaměřený na výuku a nácvik prostorové orientace a samostatného 

pohybu pro osoby s těžkým zrakovým postižením 

Na realizaci tohoto pobytu jsme získali nadační příspěvek ve výši 25 000,- Kč. 

Cílem tohoto projektu bylo pomoci našim klientům překonat jejich obavy ze samostatného 

pohybu a prostorové orientace – mnoho z nich zažívá při samostatném pohybu velkou 

nejistotu a strach, který při běžném poskytování sociálních služeb nemůžeme úspěšně 

odstranit. Rekondiční pobyt jsme zaměřili na oblast prostorové orientace a samostatného 

pohybu, na prohlubování a upevňování pohybových schopností a dovedností, na odstraňování 

pohybových stereotypů, a na psychologickou podporu při těchto činnostech. 

Udržitelnost tohoto projektu jsme zajistili následnou individuálních prací s klienty v rámci 

registrovaných a dalších služeb. 

Rekondice se zúčastnilo 8 uživatelů a následnou možnost procvičování prostorové orientace 

využilo 10 uživatelů služeb TyfloCentra Jihlava, o. p. s. 

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

• Tyfloservis – Mgr. Vlastimila Rodová 

• Ubi ibi – centrum psychologických služeb – PhDr. Dana Marková 
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Kurz základů sebeobrany v praxi pro osoby se zrakovým postižením  

Na realizace kurzu sebeobrany jsme získali nadační příspěvek 20 000,- Kč.  

Mnozí naši slabozrací klienti se bojí na ulici nosit bílou hůl také z toho důvodu, že tím dávají 

najevo svůj zrakový handicap a jsou tedy snazším cílem pro případné zloděje, pouliční 

prodejce apod. Jedním z důvodů, proč jsou cílem těchto lidí, je fakt, že nevědí, jak se bránit.  

Z tohoto důvodu naše klienty povzbuzujeme k aktivnímu řešení takovéto situace. Klienti, 

kteří tento kurz sebeobrany aktivně navštěvují jsou s ním velmi spokojeni. Kurz jim pomáhá 

upevnit jejich sebevědomí a uvědomění, že jsou schopni řešit nepříjemné situace, které je 

mohou potkat např. při cestě do zaměstnání, do školy, případně za dalšími osobními 

záležitostmi. Klienti kurzu se stále učí, jak takovýmto situacím především předcházet. 

To samo snižuje pravděpodobnost, že se stanou obětí útoku nebo že se ocitnou v podobně 

nepříjemné situaci. 

Cvičení se pravidelně účastnilo 6 – 9 uživatelů tohoto projektu. 

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

• Gauner Boxing club – Stanislav Vaněk – vedoucí lektor, David Šťastný a Romana 

Morrisová – pomocní lektoři 
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 Projekty OPZ  

 

7.3.1 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. 

 

Cílová skupina projektu 

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

 

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. 

 

Projekt je zaměřen na témata: 

- 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 

- psychologie 

- financí 

 

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

aktivit.  
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Aktivita Kurzy finanční gramotnosti byla realizována v předchozích letech. 

Za rok 2019 bylo realizováno 5 zbývajících aktivit: 

 

1. Situační diagnostika 

Díky této aktivitě bylo možné jednoznačně a v detailech identifikovat míru a strukturu 

podpory v ostatních klíčových aktivitách. Hlavním dopadem ovšem bylo zvědomění 

si nepříznivé situace a potřeb cílové skupiny v detailech jak v oblasti schopností a dovedností 

hospodaření s penězi a předcházení zadluženosti, tak v oblasti sebeprosazení samostatného 

finančního hospodaření či vnímání hodnot s tím spjatých. 

 

2. 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 byl realizován podpůrný program, který řešil 3 roviny podpory: 

 

a. Psychologické poradenství v oblasti samostatného hospodaření s financemi. 

b. Právní poradenství v té samé oblasti a při řešení dluhů. 

c. Workshopy na témata nepřímo ovlivňující samostatné a zodpovědné 

hospodaření s finančními prostředky. 

 

3. Shareclub 

Tato aktivita byla zaměřena 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 poskytovala 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 poskytovala prostor pro nácvik a udržování správných návyků 

a dovedností a v neposlední řadě prostor pro konzultace s odborníky z oblasti financí. 

 

4. Virtuální program 

Virtuální program umožnil cílové skupině prožít nový způsob samostatného 

a zodpovědného hospodaření s vlastními finančními prostředky ve virtuálním režimu 
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s virtuálními finančními prostředky, tzn. bez rizika ztrát. Účastníci aktivity prošli 

simulovaným hospodařením s virtuálním rozpočtem, kde byli vystaveni skutečným 

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

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

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

zapojeni externí finanční poradci, kteří jednotlivé kroky účastníků vyhodnocovali 

a doporučovali jim v čem se mohou ještě zlepšit. 

 

 

5. Pilotní program  

Jedná se o aktivitu, která je zaměřená na aplikaci nově naučených nástrojů 

hospodaření s finančními prostředky či na plnění konkrétních plánů řešení aktuálních situací 

psychosociálního či právního charakteru v této oblasti (Klíčová aktivita Podpůrný program). 

Hlavní činností je aplikovat naučené nástroje či postu hospodaření s finančními prostředky 

zcela samostatně a zodpovědně bez nezdravých vlivů okolí. Aktivita byla také indikátorem 

naplnění hlavního cíle projektu, aby účastníci projektu začali zcela samostatně, efektivně 

a zodpovědně hospodařit s vlastními finančními prostředky s využitím nových znalostí, 

schopností a dovedností či plánů. Sem spadalo i řešení zadluženosti novou, informovanou 

cestou. Každý účastník klíčové aktivity získal také nepřetržitou podporu metodika 

a konzultantů formou konzultací a podpory na telefonu při samotné aplikaci. 
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  Mapování a odstraňování bariér 

Monitoring bariér probíhal v roce 2019 a byl zaměřen na tyto oblasti: 

 

1. Orientačně navigační majáčky 

Během roku 2019 byla zrealizována pravidelně kontrola funkčnosti orientačně 

navigačních majáčků.  Kontrolu prováděla pověřená pracovnice slečna Petra Kuncová a to 

vždy 1x do měsíce maximálně 1x za dva měsíce. Z kontroly byl vždy proveden záznam, ze 

kterého je viditelné, která linka a v jakou hodinu měla funkční či nefunkční majáček. Kontrola 

majáčků probíhala pravidelně také u majáčku umístěných na budovách jako je např. budova 

pošty, nemocnice, policie atd.  V případě zjištěných nedostatků byl záznam zasílán pro 

provedení nápravy Dopravnímu podniku města Jihlavy nebo byly nedostatky řešeny přímo 

s provozním budovy.  

V roce 2019 se kontrolovalo celkem 15 majáčků, které jsou místěny na budovách. 

Celkem bylo provedeno 8 kontrol. V rámci těchto kontrol bylo zjištěno v průběhu roku 

celkem 20 poruch.  

Na konci roku 2018 byla při kontrole zjištěna závada na majáčku umístěném na 

budově pošty v lokalitě Horní Kosov. Tato závada se bohužel překlenula až do roku 2019. 

Závada byla opravena správcem budovy až 2. 12. 2019. Dále během pravidelných kontrol 

byla zjištěna skutečnost, že na budově Nemocnice Jihlava byl odstraněn majáček po 

rekonstrukci budovy. Celá situace byla řešena provozně technickým náměstkem Ing. Filipem. 

Vzhledem k tomu, že budova byla rekonstruována z fondů EU, musela se podat žádost 

o schválení umístění majáčku.  

Ke konci 2019 byly funkční majáky na téměř všech budovách pro veřejnost, vyjma 

budovy jihlavské nemocnice. Na budově Nemocnice Jihlava stále maják nevisí. Sami 

uživatelé se snaží také monitorovat majáčky a na nefunkčnost upozorňovat.  

 

2. Přechody pro chodce 

Zvuková signalizace 

Během monitoringu funkčnosti zvukově orientačních majáčků na budovách, byl 

zároveň prováděn monitoring funkčnosti ozvučení přechodů pro chodce. Zde bylo provedeno 

celkem 8 kontrol. Sami uživatelé se také snaží monitorovat nefunkční přechody a neprodleně 

nám tuto chybu oznamují. V roce 2019 se jednalo např. o přechod naproti autobusovému 

nádraží v ulici 17. listopadu. V případě zjištění a nahlášení byl problém Dopravním podnikem 

rychle odstraněn. 
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3. Zvuková signalizace uvnitř dopravních prostředků MHD 

V případě zjištění a nahlášení 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. Za rok 2019 jsme rozeslali uživatelům celkem 24 

informačních e-mailů ohledně uzavírek. Jednalo se například o uzavírku místní 

komunikace na Masarykově náměstí v Jihlavě (výjezdy z parkovišť na spodním náměstí) 

z důvodu provádění opravy povrchu komunikace. 

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 uživateli 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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 Dlouhodobý dobrovolnický program a spolupráce s dobrovolníky 

a praktikanty 

 

7.5.1 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. 

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. 

Cílem dlouhodobého dobrovolnického programu je především podpora socializace 

a komunikace s okolím u těžce zrakově postižených uživatelů. Dobrovolníci pomáhají 

osobám s 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 

uživatele, ke kterému dochází. Nejčastější aktivity, které spolu v rámci dobrovolnictví 

vykonávají, jsou předčítání, povídání si s uživatelem, zajištění doprovodu při procházkách 

a pomoc s péčí o vodící psy. 

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

výcvikem v komunikaci a průvodcovství, díky čemuž je školení dobrovolníků delší než 

u jiných organizací. 

Práce se zrakově postiženými lidmi je také 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. 

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

K tomu využívá osobních schůzek, ale také telefonických a e-mailových zpráv.  
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V průběhu roku 2019 vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu v TyfloCentru 

Jihlava, o.p.s. celkem 4 dobrovolníci, kteří vykonali 82 hodin dobrovolnické práce. 

V roce 2019 byly také vytvořeny nové fotografie dobrovolníků s některými uživateli, 

které budou používány na propagační materiály týkající se dobrovolnictví v naší organizaci. 

Cílem propagace je motivovat veřejnost k zapojení se do dobrovolnické činnosti a také 

informovat o činnostech dobrovolníků. 

 

7.5.2 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. 

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. 

Odborné stáže a praxe jsou zpoplatněny jednorázovou částkou 500,- Kč. Pro 

dobrovolníky TyfloCentra Jihlava, o. p. s. jsou stáže a praxe zdarma v případě, že je zájemce 

o odbornou stáž řádným dobrovolníkem organizace déle než 3 měsíce. 

 

V roce 2018 absolvovali dlouhodobou odbornou praxi v organizaci TyfloCentrum Jihlava, 

o.p. s.  2 studenti: 

-  1 studentka Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava (80 hodin odborné praxe) 

-  1 studentka Univerzity Palackého v Olomouci (10 hodin odborné praxe) 

 

Celkem jsme poskytli studentům 90 hodin odborné praxe. 

 

Během roku 2019 byla v naší organizaci také realizována 1 exkurze pro studenty 

SVOŠS. Jednalo se o jednorázovou exkurzi 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).  
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 Spolupráce s organizacemi, školami a dalšími institucemi 

 

Během roku 2019 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 

uživatelů 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 2019 jsme spolupracovali např. na sbírce Bílá pastelka a v rámci 

soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma, kterou pořádala jihlavská odbočka SONS.  

Vzájemně jsme se také účastnili školení od firmy EIAT, z.ú., které bylo zaměřené na náročné 

kompenzační pomůcky jako jsou například skenerové lupy.  

 Také jsme se jako pracovníci zúčastnili stáže v organizaci v délce 8h, kde jsme se 

seznámili s chodem organizace, pomůckami a náplní sociální rehabilitace mnohem hlouběji, 

abychom tyto informace mohli předávat našim klientům. 

 

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

Během roku 2019 jsme spolupracovali s oblastní odbočkou Jihlava a jejími 

pracovníky i členy, kteří se účastnili vybraných sociálně aktivizačních aktivit v TC. 

Spolupracovali jsme také v rámci soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma, 

kterou odbočka SONS pořádala a naše organizace se podílela na realizaci.  

 

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

Jedná se o spolupráci především v rámci poskytování exkurzí, jednorázových 

a dlouhodobých odborných praxí pro studenty SVOŠS a dále spolupracujeme také v rámci 

dobrovolnické činnosti.  

Dále jsme dne 4. 11. 2019 realizovali pro studenty této školy jednu osvětovou 

přednášku. 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 několik dvojic studentů na sbírku. 
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Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Se střední odbornou školou jsme spolupracovali především v rámci sbírky Bílá 

pastelka, kdy nám škola poskytla několik dvojic studentů na sbírku. 

 

 Vysoká škola Polytechnická Jihlava 

Během roku 2019 jsme spolupracovali s Vysokou školou Polytechnickou Jihlava, 

především v rámci předávání informací ohledně dobrovolnické činnosti a také jsme se 

zúčastnili konference Humanitas. Navíc jsme realizovali pro studenty této školy osvětovou 

přednášku. 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.   

 

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 Jihlava Mgr. Květou 

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

Celkem se jednalo o 14 osvětových přednášek.   

 

Bílý kruh bezpečí 

Spolupracujeme především na řešení nepříznivých životních situací uživatelů, 

vzájemně si předáváme důležité informace o našich službách a informujeme uživatele. 

 

Statutární město Jihlava 

V rámci spolupráce bylo realizováno několik konzultací s panem radním Bc. Danielem 

Škarkou na téma zajištění vhodnějších prostor pro poskytování registrovaných sociálních 

služeb TyfloCentra Jihlava, o.p.s. V roce 2019 byla také pro uživatele našich služeb 

realizována beseda s panem radním Bc. Danielem Škarkou. Uživatelé tak měli jedinečnou 

možnost diskuze na témata, která jsou pro uživatelé stěžejní.  

 

 Gauner club – pan Stanislav Vaněk a David Šťastný 

 Během roku 2019  pan Stanislav Vaněk s panem Davidem Šťastným z clubu Gauner 

realizovali pro uživatele Kurz základů sebeobrany v praxi pro osoby se zrakovým postižením, 

který podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.  
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Středisko volného času Síť v Pacově 

Se Střediskem volného času Síť jsme spolupracovali na zážitkovém semináři pro žáky 9. tříd 

základní školy.  

   

Městská knihovna Jihlava 

S Městskou knihovnou Jihlava jsme spolupracovali v rámci akce s názvem „Vidět očima 

jinak.“ Jednalo se o osvětovou akci pro širokou veřejnost.  

zvě 

Dílna „Umění s handicapem“ 

S jihlavskou dílnou „Umění s handicapem“ jsme spolupracovali v rámci dvou akcí. Paní 

Roháčková a paní Šulerová z dílny „Umění s handicapem“ připravily pro uživatele kurz 

modelování ze šamotové hlíny. Uživatelé si tak vytvořili několik výrobků, které si mohli 

odnést na památku domů.  
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8 Hodnocení kvality služeb 
 

Každoročně probíhá v organizaci hodnocení kvality poskytovaných služeb, na základě 

kterého se snažíme zkvalitňovat naše služby pro uživatele. Zhodnocujeme především plnění 

poslání organizace, veřejného závazku, cílů jednotlivých služeb, dodržování zásad a též 

ochranu našich uživatelů proti předsudkům. Zjišťujeme, zda klienti spokojeni s nabídkou 

služeb a případně ji rozšiřujeme. Podrobný obsah a závěry u jednotlivých služeb jsou 

k dispozici u ředitelky organizace. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na spokojenost uživatelů s kvalitou poskytovaných 

registrovaných a dalších sociálních služeb. Cílem bylo zjistit, co uživatelům ve službách 

schází, čeho mají uživatelé nedostatek, a jakým způsobem by se mohly tyto služby pro 

uživatele posílit a zkvalitnit. Celkem bylo osloveno 1/3 uživatelů z každé služby, kteří 

nejčastěji využívali službu. Průměrná návratnost ve službách byla 65 %. Dotazníky byly 

uživatelům distribuovány prostřednictvím elektronické pošty, a to po telefonické domluvě. 

Uživatelé byli s dotazníkovým šetřením seznámeni také prostřednictvím informační schůzky, 

která se konala dne 5. 2. 2020. Z této informační schůzky byl vyhotoven zápis, který byl 

rozeslán prostřednictvím elektronické pošty všem uživatelům. Sociální pracovnice 

kontaktovaly uživatele také telefonicky, kdy vysvětlily, z jakého důvodu oslovujeme uživatele 

a zjišťovaly, zda je uživatel ochotný dotazník vyplnit. Sociální pracovnice nabízely více 

možností pro distribuování dotazníku uživatelům. 

V letošním roce jsme vytvořili dotazník o 20-ti otázkách. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že uživatelé nejsou příliš ochotni odpovídat na složité otázky, na základě zkušenosti 

z tohoto roku jsme se rozhodli v příštím roce o zjednodušení a zkrácení. Z vyplněných 

dotazníků vyplývá celkově velká spokojenost uživatelů s poskytováním služeb – především 

vyzdvihují profesionální chování pracovníků a individuální přístup. Též velmi vysoce 

hodnotí, že se jim vždy dostane pomoci, kterou potřebují.  U všech služeb jsme zaznamenali 

určité osobní požadavky, kterým se přizpůsobíme v rámci individuální práce s konkrétními 

uživateli. Z konkrétních požadavků vyplynulo např. u služby sociálně aktivizační, že by 

někteří uživatelé uvítali více skupinových výuk v rámci sociální rehabilitace, které určitě 

zařadíme do nabídky. Budeme též rozšiřovat nabídku kompenzačních pomůcek, a v letošním 

roce zakoupíme nový typ telefonu pro výuku. Jednoznačně se též ukazuje, že uživatelé 

potřebují důležité informace opakovat vícekrát, co se týče zejména pravidel poskytování 

služeb a nabídky, což budou jednotliví klíčoví pracovníci průběžně řešit při individuální práci 

s uživateli.  
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Dotazníkové šetření bylo též zaměřeno na dobrovolníky a stážisty, kteří v organizaci působili, 

a jejich závěry jsme též do hodnocení promítli. 

Z analýzy dotazníkového šetření za rok 2019 a též pravidelných pohovorů se 

zaměstnanci i dobrovolníky vyplývá, že poskytované registrované sociální služby 

naplňují cíle, poslání a principy registrované sociální služby, že veřejný závazek je 

dodržován. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách naplňují veřejný 

závazek služeb v praxi, cíle jednotlivých služeb jsou pro uživatele služeb vhodně 

nastaveny. Zásady v jednotlivých službách jsou pracovníky dodržovány. Pracovníci 

dbají na dodržování hranic a nepřekračují obsah registrovaných sociálních služeb.  

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb 

Na konci roku 2019 v termínu od 3. 12. 2019 – 5. 12. 2019 byla v TyfloCentru Jihlava, 

o.p.s. realizována z institutu MPSV inspekce kvality poskytování sociálních služeb v rámci 

služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Předmětem 

inspekce sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením bylo 

plnění povinností poskytovatele sociálních služeb stanovených v § 88 a 89, kvalita 

poskytovaných sociálních služeb a plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c. Inspekce 

žádné závažné nedostatky neshledala. Inspekce neshledala žádné nedostatky vedoucí 

k zásadnímu snížení bodového ohodnocení jednotlivých standardů - kritérií. Došlo pouze ke 

snížení o 1bod týkajícího se kritéria č. 13 a)- prostředí a podmínky.   
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9 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, 

a odborných přednášek. 

 

Název kurzu 
Rozsah 

hodin 
Organizátor kurzu 

Počet 

pracovníků 

Školení první pomoci 12 Český červený kříž Jihlava 8 

Základní kurz Excelu 10 Školící středisko Pávovská 1 

Příprava poskytovatele sociálních 

služeb na inspekci kvality 
8 Zřetel s.r.o. 2 

Odborná stáž v Tyfloservisu Jihlava, 

o.p.s. 
8 Tyfloservis Jihlava, o.p.s. 8 

Úvod do problematiky využití 

asistivních technologií při 

poskytování sociálních služeb 

8 

EIAT, z.ú. lektoři: pan 

PhDr. Pešák, pan Verner, 

CSc. 

7 

Školení lektorů - Obsluha operačního 

systému MS Windows a vybraných 

aplikací pomocí klávesnice 

57 SONS ČR, Tyflokabinet 1 

Školení programů Guide a Knihomol 4 SONS ČR, Tyflokabinet 1 

Humanitas 2019 8 VŠP Jihlava 2 

Informativní schůzka k dotacím 

dobrovolnictví 
2 

MVČR 

 
1 

Supervizní sezení I. 4 Mgr. Iva Macková – 

organizace Tremedias 
8 

Supervizní sezení II. 4 Mgr. Iva Macková – 

organizace Tremedias 
8 
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10 Poděkování 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi během roku 2019 spolupracovali a podporovali 

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

 

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

 

Dárce Výše finančního daru 

SONS ČR – příspěvek ze sbírky Bílá pastelka 17 000,- Kč 

Paní Marie Horáková    2 000,- Kč 

 

Společnost Chesterton ČR s.r.o. 

10 000,- Kč 

Pan Ing. Zdeněk Jaroš    3000,- Kč 

Nadační fond českého rozhlasu Světluška 55 000,- Kč 

SONS ČR – příspěvek ze sbírkových kasiček    816,-Kč 

Pan Charvát Zdeněk 20 000,-Kč 

Pan Jiří Pavlas 

Pan Vladimír Hepner 

10 000,-Kč 

  3 000,-Kč 

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

 

Zvlášť také děkujeme: 

 

- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu vnitra, Krajskému úřadu Kraje 

Vysočina a Magistrátu města Jihlavy za poskytnuté finanční dotace na služby. 

- Členům správní a dozorčí rady za jejich celoroční práci a podporu. 

- Oblastní odbočce SONS Jihlava za spolupráci během roku 2019. 

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

příjemnou a efektivní spolupráci v roce 2019.  

- Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška za podporu naší organizace. 

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

osvětové činnosti. 

- Panu radnímu Bc. Danielovi Škarkovi za zprostředkování otevřené diskuze pro 

uživatele registrovaných sociálních služeb a také za poskytnutí konzultací ohledně 

potřeby nových prostor.  

- Paní Vlastě Kuzdasové za vedení účetní agendy naší organizace.  
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- Panu Vladovi Kňažkovi, za jeho spolupráci na projektech OPZ, přátelství a cenné 

profesionální rady. 

- Paní Mgr. Andree Šeredové za dlouhodobou spolupráci, účasti na volnočasových 

aktivitách a jejich fotodokumentaci. 

- Panu Ing. Jaroslavu Beránkovi za realizaci tréninku paměti pro uživatele TyfloCentra 

Jihlava, o.p.s. 

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

skvělou podporu pracovního týmu.  

- Paní Mgr. Ivě Mackové za spolupráci a odborné vedení při supervizních sezeních. 

- Paní Petře Limberkové a její vodící fence Roxy za její celoroční spolupráci na 

osvětových přednáškách. Díky paní Limberkové a její vodící fence Roxy jsou osvětové 

přednášky mnohem osobitější a pro studenty dobrou přípravou ke vstupu do praktického 

života.  

- Panu Stanislavu Vaňkovi a panu Davidu Šťastnému za profesionální vedení a přístup 

v rámci aktivity:  Základy sebeobrany v praxi.  

- Paní Mgr. Jakubíková a paní Mgr. Vilímové za poskytnutí dobrovolníků pro sbírku Bílá 

pastelka.  

- Uživatelkám služeb paní Hance Heuschneiderové, paní Petře Limberkové a paní Lence 

Šulerové za aktivní účast na sbírce Bílá pastelka. 

- Paní Martině Roháčkové a paní Lence Šulerové z keramické dílny „Umění 

s handicapem“ za zprostředkování kurzu práce se šamotovou hlínou pro uživatele 

registrovaných sociálních služeb. 

- Třebíčskému fotografu panu Tomášovi Raurovi za nafocení benefičního kalendáře 

a podporu činnosti organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.  

 

 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, nadstandartní pracovní nasazení, obětavost, 

optimismus a báječný kolektiv, díky kterému se daří rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku služeb 

pro uživatele.  
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11 Naše organizace v médiích 
 

Pravidelně realizujeme rozhovory v médiích, kde propagujeme naši činnost a další 

aktivity. V roce 2019 byly realizovány dva rozhovory v rádiu Český rozhlas Vysočina.  

 

a) První rozhovor proběhl s paní zástupkyní Bc. Andreou Hančíkovou, který byl 

realizován před akci Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška: Běh pro 

Světlušku.   

b) Další rozhovor proběhl s paní ředitelkou Mgr. Ivetou Bělovovou Dolejší a 

pracovnicí Petrou Kuncovou. Rozhovor se týkal nafocení benefičních kalendářů.  

 

Během roku 2019 se o činnosti v naší organizaci psalo také v tištěných médiích.  

 

a) Článek s názvem „My vás nevidíme. Vidíte vy nás?“ vyšel v jednom 

z nejprodávanějších českých deníků Mladé frontě DNES.  

 

Cílem článku bylo seznámit širokou veřejnost o činnosti naší organizace a 

především čtenáře seznámit s tím, jak oni sami mohou pomoci svým blízkým či 

známým, kteří mají zrakové postižení.  

b) V nejčtenějším týdeníku 5+2, který je zdarma a na webovém portálu iDNES.cz,  

vyšel článek s poutavým titulkem „Tradice pokračuje. Vychází nahý kalendář 
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další neziskové organizace.“ Článek se týkal Veřejné sbírky formou prodeje 

benefičních kalendářů.  

c) V týdeníku 5+2 vyšel v návaznosti na předchozí článek krátký sloupek právě o 

pokračování Veřejné sbírky týkající se prodeje Benefičních kalendářů, který byl 

uveřejněn pod titulkem: „Svlékly se i ženy pomáhající nevidomým. Kvůli autu.“  

Článek měl za cíl vybídnout čtenáře k podpoře osob se zrakovým postižením.  

d) Mimo tištěná média vyšel krátký článek na webových stránkách www.raur.cz  

s názvem „Z mé „dílny“ – Vzniká kalendář“.  Jedná se o článek, který napsal 

sám pan fotograf Tomáš Raur, který pro nás fotil benefiční kalendář. V článku 

pan fotograf zmiňuje spolupráci s naší organizací na zrodu tohoto kalendáře.  

e) Rozhovor s panem Stanislavem Vaňkem z Gauner Clubu, který pro naše uživatele 

služeb společně s panem Davidem Šťastným vede Kurz základů sebeobrany v 

praxi pro zrakově postižené.  

 

Rozhovor vyšel jak v časopisu Zora, který vydává Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých České republiky, tak na webových stránkách Českého 

rozhlasu . Právě tato aktivita je podpořená Nadačním fondem Českého rozhlasu 

Světluška. Článek nesl název „Každá lekce je pro mě velká škola, kdy musím 

improvizovat, říká trenér kurzů sebeobrany pro nevidomé“ pan Vaněk zde 

popisuje spolupráci s naší organizací a také samotnými uživateli se zrakovým 

postižením. 

  

http://www.raur.cz/
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12 Veřejná sbírka – Benefiční kalendář 
 

Na konci roku 2019 byla realizována veřejná 

sbírka týkající se prodeje benefičního nahého 

kalendáře. Sbírka byla zahájena dne 1. 12. 2019 

a byla realizována až do 31. 3. 2020.  

V polovině měsíce srpna 2019 dostala naše 

organizace nabídku od třebíčského fotografa pana 

Tomáše Raura na nafocení benefičního kalendáře, 

který by měl za cíl pomoci lidem se zrakovým 

postižením. Do focení se zapojily tři 

zaměstnankyně a také dobrovolnice. Celý kalendář 

byl pojat stínovými fotkami žen zahalených právě 

jen stínem. Nahota a stín zde měli vyjadřovat 

zranitelnost, ale i schopnost orientovat se ve tmě. 

Nevidomí lidé vnímají krásu všemi dalšími 

smysly, sluchem, hmatem i čichem. Na základě 

toho, byl kalendář také koncipován. Během měsíce září a října probíhalo focení v ateliéru. 

V listopadu poté zpracování fotografií, jejich výběr a na konci listopadu spatřil kalendář 

světlo světa. 

Cílem této sbírky bylo získat finanční příspěvek z prodeje benefičních kalendářů na 

pořízení služebního automobilu. Již několikátým rokem se potýkáme s problematikou 

dostupností služeb pro všechny uživatele. Někteří uživatelé nejsou skrz svůj zrakový 

handicap, vysoký věk, celkový zdravotní stav nebo rodinné zázemí schopni se dopravit za 

službami do našeho centra do Jihlavy. Někteří uživatelé zase bydlí v obcích, které jsou 

běžnými linkovými spoji těžce nebo zcela nedostupné a my tak máme zhoršenou možnost se 

k těmto uživatelům dopravit a poskytnout jim potřebné služby. Cílem by bylo jak zlepšení 

dostupnosti služeb pro uživatele, tak zefektivnění služeb, zlepšení mobility, odstranění bariér, 

rychlejší a komfortnější 

poskytování služeb a také zlepšení péče o uživatele a zkvalitnění jejich života.  

 

Zahájení sbírky proběhlo dne 1. 12. 2019. Od tohoto data si mohl každý zájemce zakoupit 

benefiční kalendář za částku 500,-Kč. Na tuto sbírku byl zřízen speciální transparentní účet. 

Dárců si vážíme, a tak jsme k nim chtěli přistupovat otevřeně a zodpovědně. 



55 
 

 

  

Na grafu výše lze vidět vývoj počtu uživatelů od roku 2011 - 2018. Mezi roky 2011 až 

2014 nedocházelo k takovému nárůstu uživatelů 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. V roce 2014 k nárůstu počtu uživatelů 

přispěla také dobrovolná propagační akce, do které jsme zapojili i uživatele TyfloCentra 

Jihlava. Uživatelé v rámci této akce dostali propagační materiály, letáky a informační brožury 

o činnosti naší organizace, které sami distribuovali na vybrané úřady, k očním a praktickým 

lékařům. Tato akce měla velký ohlas. Není nic lepšího, než když dělá dobré jméno organizaci 

spokojený uživatel. V roce 2017 jsme spustili vlastní facebookový profil organizace, díky 

kterému propagujeme svoji činnost a aktuální dění v organizaci. Uživatelé tak s námi mohou 

být v kontaktu i přes facebook a sdílet mezi další uživatele facebooku události a komentáře. 

Díky propagaci se příspěvek dostane i k uživatelům, kteří nejsou přímo uživateli naší 

organizace. Snažíme se účastnit veřejných osvětových a propagačních akcí, kde seznamujeme 

širokou veřejnost o činnosti naší organizace. Zúčastňujeme se veřejných akcí jako např. 

Týden sociálních služeb a Běh pro Světlušku. V roce 2018 jsme navíc spustili i profil naší 

organizace na Instagramu, který funguje na podobném principu jako facebookové stránky, ale 

je spíše zaměřen na fotodokumentaci aktivit organizace.  

  

 V roce 2019 přibyli celkem 3 noví uživatelé, ale zároveň jsme se také museli rozloučit 

se 2 uživateli, kteří v roce 2019 zemřeli. Z toho důvodu není tedy v grafu patrný takový nárůst 

uživatelů.   

59

69

71

72

87

102

112

122

123

0 50 100 150

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Vývoj počtu evidovaných uživatelů v letech 
2011-2019

Počet evidovaných klientů



56 
 

13 Hlavní ekonomické výsledky za rok 2019 

 

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 4.049.753,07 Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu 110032,00 

Spotřeba energie, plynu 67229,89 

Opravy a udržování 5157,00 

Cestovné 24081,00 

Náklady na reprezentaci 0,00 

Ostatní služby 416623,47 

Mzdové náklady 2558540,00 

Zákonné sociální pojištění 612586,00 

Zákonné zdravotní pojištění 211168,00 

Zákonné sociální náklady 6802,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 

Ostatní náklady 37533,71 

Celkem 4049753,07 

 

Informace o výnosech za rok 2019, 

které dosáhly částky 4.068.446,58 Kč. 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 38170,00 

Dotace MPSV 1945000,00 

Dotace MV 17000,00 

Dotace měst a obcí 69000,00 

Dotace Kraj 1155834,00 

Dotace Finanční svoboda 759302,89 

Přijaté příspěvky 55000,00 

Přijaté dary 29016,00 

Úroky na účtech 123,69 

Celkem 4068446,58 

 

Níže je možné se podrobně seznámit s vývojem nákladů, výnosů a výsledku hospodaření od 

roku 2007 až po současnost. 



57 
 

  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  

2018 5 169 459,90 5 297 435,98 127 976,08  

2019 
4 049 753,07 4 068 446,58 18 693,51 

 

 
 

   

  
Počáteční stav k 

1.1.2019 
Změna 

Konečný stav k 
31.12.2019 

911100 Fond volné peníze 46937,23 46266,00 93 203,23 

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

 (Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni) 

Informace o stavu majetku a závazků TyfloCentra Jihlava, o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich 

struktuře: 

Majetek a závazky 

Pokladny 15319,00 

Peníze na bankovních účtech 116719,94 

Ostatní krátkodobé fin. výp. 0,00 

Ostatní pohledávky 750,00 

Poskytnuté provozní zálohy 40790,00 

Závazky vůči dodavatelům 55064,59 

Přijaté zálohy 0,00 

Závazky vůči zaměstnancům 0,00 

Závazky ze sociálního zabezpečení 0,00 

Ostatní přímé daně 0,00 

Nároky na dotace 101516,00 

Náklady příštích období 120,00 

Výnosy příštích období 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,00 

Dohadné účty pasivní 58440,00 

Drobný DNHM v podrozvaze 270177,20 

Drobný DHM v podrozvaze 790256,86 
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14 Fotografie z dalších aktivit organizace 

 

Pěší výlet po cyklostezce z Malého Beranova do Luk nad Jihlavou  

Trénink paměti s lektorem panem Ing. 

Beránkem  

Muzeum Vysočiny Jihlava – Výstava 

kočárků  

  

Výuka anglického jazyka s praktikantkou 

slečnou Lenkou Polzarovou z VOŠS Jihlava 

Bruslení na Horáckém zimním stadionu v 

Jihlavě 



59 
 

Pěší procházka po cyklostezce v Jihlavě  Beseda s panem radním Bc. Danielem 

Škarkou  

  

Účast na akci Noční běh pro Světlušku 

 

 

Osvětová přednáška pro OCHJ Klíček 
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Betlémská cesta Třeští Ochutnávka čajů u pana Kotrby 

Den zdraví bez omezení – Krajský úřad Kraje 

Vysočina 

Dobrovolnictví – procházka s uživatelkou 

na hradbách 

  

Zážitkový seminář pro žáky 9. tříd ZŠ ve Středisku volného času Síť 
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Kurz základů sebeobrany v praxi pro osoby se zrakovým postižením 

 

 

 

 

Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma 

 
 

Kurz první pomoci Český červený kříž Jihlava pro pracovníky TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 
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Osvětová akce v Městské knihovně Jihlava s názvem „Vidět očima jinak“ 

  

Technické muzeu– Louise Braille - výstava k 210. výročí narození tvůrce písma pro 

nevidomé 

  

Turnaj ve zvukové střelbě 
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Návštěva ze ZŠ T.G. Masaryka 7. třída. 

  

Žákyně 7. třídy slečna Sofie Bělovová zahrála 

uživatelům a pracovníkům centra na housle. 

Žáci si vyzkoušeli několik her pro děti se 

zrakovým postižením. Např. hru Čichaná. 

  

Dne 10. 10. 2019 proběhlo na jihlavské radnici v gotickém sále slavnostní oceňování 

nejlepších sociálních pracovníků za jejich práci. Paní ředitelka Mgr. Iveta Bělovová Dolejší 

s pracovnicí Bc. Andreou Hančíkovou. 



64 
 

  

Předvánoční pečení perníčků s uživateli. 

  

Shareclub realizovaný v rámci projektu 

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým 

positžením zodpovědně 

Osvětová přednáška pro studenty Vyšší odborné 

školy sociální Jihlava, o.p.s.  

  

Odborná přednáška – Prevence karcinomu prsu, kterou nám zprostředkovala organizace 

Mamma HELP 
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Rekondiční pobyt v Třeboni, který se zaměřoval na prostorovou orientaci. 

  

Exkurze ve vinném sklípku v Hustopečích. Pan Matuš a pan Dolejší krásně zpříjemňovali 

atmosféru hrou na kytaru a harmoniku.  

  

Exkurze ve vinném sklípku v Hustopečích 
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Ve středu 21. 8. 2019 jsme v TyfloCentru přivítali tým zástupců Světlušky a Radiožurnálu, 

mimo jiné přijel i herec a moderátor Dalibor Gondík 

  

Husitské muzeum v Táboře 

  

Výlet do Telče do Muzea techniky Telč 
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Pěší vycházka ve Žďáru nad Sázavou – Po stopách soch Michala Olšiaka 

  

Workshop na ovládání iPhone 

  

Uživatelky účastnící se sbírky Bílá 

pastelka 

Studentky účastnící se sbírky Bílá pastelka 
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Parky v pohybu – cvičení na Skalce Pěší vycházka stezkou Zaječí skok 

  

Exkurze u Hasičského záchraného sboru Kraje Vysočina 

  

- Představení nové kompenzační pomůcky Sunu band s praktickou ukázkou od firmy 

Giebhelp, s.r.o. 
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Exkurze v kavárně POTMĚ 

  

- Exkurze na letišti v Náměšti – akce s názvem: Nebe nemá bariéry 

 

 

 

 Vánoční posezení s uživateli. 

Vánoční trhy v Brně  
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