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1. Profil společnosti 
 
Název: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

(SONS ČR) 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost (řídí se zákonem č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech) 

Sídlo a kontaktní adresa: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

Internetové stránky: www.tcpce.cz 

IČ: 25997343 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1207703349/0800 

 

Zahájení činnosti: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 92 zapsaná  

do rejstříku Obecně prospěšných společností dne 16. září 2003 

 

Pracoviště:  Pardubice, nábř. Závodu míru 1961, 530 02  

                    Chrudim, Městský park 274, 537 01  

                    Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 

Působnost: Pardubický kraj 

Statutární orgán: ředitelka společnosti 

Správní rada: Předseda: PhDr. Milan Pešák 

Členové: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Radka Svačinová 

Dozorčí rada: Předseda: Mgr. Jan Maria Joza 

Členové: PaedDr. Stanislav Pešina, Ing. Monika Kočvarová 

Činnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

A Hlavní činnost (dle zákona č. 248/1995 Sb. § 19, se jedná o obecně 

prospěšnou činnost)  

a) Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách 

b) Pořádání osvětových aktivit 

c) Služby pro podporu pracovního uplatnění 

d) Dobrovolnický program 

http://www.tcpce.cz/
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e) Vytváření speciálních pracovních míst pro občany se zrakovým 

postižením 

f) Vydávání interního časopisu KUKÁTKO 

g) Správní činnost 

B Vedlejší hospodářská (doplňková) činnost  

 

2. Obecné informace o společnosti 

 

Definice poslání společnosti 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby osobám s těžkým zrakovým 

postižením - nevidomým a slabozrakým, a osobám s kombinovaným (zrakovým a 

jiným) postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu 

rozvoji a větší míře seberealizace. 

 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem denních služeb pro osoby s těžkým 

zrakovým postižením, které žijí nebo působí na území Pardubického kraje ve věku  

od 16 let. 

Příklady zrakového postižení: 
 
              Zelený zákal                                                                                         Makulární degenerace 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

             Šedý zákal                                                                                           Časné odchlípení sítnice 
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Dostupnost služeb 
 
Pracoviště Pardubice – nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 
 
Otevírací doba 
Pondělí  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Úterý             8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Středa            8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Čtvrtek  8:00 – 12:00  

 
                                                                 Prostory TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

                                                      
    
 
Pracoviště Chrudim – Městský park 274, 537 01 Chrudim 
 
Otevírací doba 
Středa           8:00 – 12:00  12:30 – 15:00 
Čtvrtek           8:00 – 12:00  
 
                                                 Prostory pracoviště Chrudim 

                                      
 
Pracoviště Vysoké Mýto - Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 
Otevírací doba 
Čtvrtek  8:30 – 13:00 
 

Dopravní dostupnost 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s jsou ve všech střediscích dobře dostupné                      

od zastávek hromadné dopravy.  
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Pracoviště Pardubice sídlí nedaleko autobusového i vlakového nádraží v centru 

města, kde je dobrá dopravní obslužnost. 

Pracoviště Chrudim je v centru města cca 1 km od vlakového a autobusového 

nádraží. 

Poradenské místo ve Vysokém Mýtě sídlí v přízemí budovy Centra sociálních služeb     

cca 1 km od autobusového nádraží. 

 

Finanční dostupnost 

Většina služeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je zdarma. Výjimku tvoří průvodcovské 

a předčitatelské služby. Tyto služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku služeb. 

 

Bezbariérovost 

Prostory všech pracovišť TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou bezbariérově upraveny  

pro osoby se zrakovým postižením. Na budově v Pardubicích, kde TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s sídlí, je nainstalován akustický orientační majáček. Část výukových 

prostor se nachází v přízemí budovy a jsou přístupné i pro osoby s pohybovým 

postižením.  

Prostory pracoviště v Chrudimi se nacházejí ve druhém patře budovy s výtahem. 

Pracoviště ve Vysokém Mýtě sídlí v přízemí budovy Centra sociálních služeb, kde je 

bezbariérový přístup. 

 
 
 
 
                                                                               Ukázka vodicích linií na křižovatkách 

           
 
 
 
 



 7  

Historie společnosti 

V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

(SONS ČR) v návaznosti na změny v územně správním uspořádání státu 

a samosprávy rozhodla zahájit postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle 

Tyfloservisu, celostátně působící obecně prospěšné společnosti, a Pobytového 

rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s., SONS ČR založila 

v některých krajích první krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé 

a slabozraké s názvem TyfloCentrum. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. se 

přetransformovalo ze Střediska integračních aktivit SONS ČR, které v Pardubicích 

vzniklo v roce 2001. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. bylo v září 2003 zapsáno do rejstříku obecně 

prospěšných společností. Do konce roku  byly připravovány prostory pro činnost, 

dokumenty a podávány žádosti o granty na rok 2004. 

V roce 2004 začalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s poskytovat služby uživatelům 

v Pardubicích a v Chrudimi. Byl vytvářen tým pracovníků a byly definovány jednotlivé 

činnosti a pravidla poskytování služeb. V následujících letech se podařilo služby 

stabilizovat a rozšířit. V roce 2006 vzniklo poradenské místo v Litomyšli. Pracoviště 

pardubického TyfloCentra bylo po dohodě s Městským úřadem Litomyšl v září 2011, 

přesunuto do Vysokého Mýta. 

V letech 2006 – 2008 a od roku 2010 s malými přestávkami dosud TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s realizuje projekty Evropské unie, spolufinancovanými Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

V roce 2011 proběhla v TyfloCentru Pardubice inspekce kvality poskytování 

sociálních služeb na službu sociální rehabilitace, která nastartovala změny v oblasti 

poskytování služeb. Tyto změny v následujícím období výrazně ovlivnily kvalitu 

poskytovaných služeb v organizaci.  
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3. Organizační struktura společnosti 
 
Od 1. 1. 2012 má TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. vlastního ekonoma (ekonomicko-
administrativní pracovník), který převzal vedení účetnictví organizace od společnosti 
Kočka, s.r.o. S touto změnou došlo také ke změně auditorské firmy, kterou se stala 
společnost AV-Auditing, s.r.o.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
* Dle zakládací listiny společnosti členům správní a dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce.  

Statutární 
zástupce, 
ředitelka 
organizace 

Strategický  
a personální ředitel 

 

 

 

Správní rada   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí 

 rada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí sociálních služeb, 
sociální pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažerka projektu  
OP LZZ, pracovní 
konzultant, finanční 

ředitelka 

Ekonomicko-
administrativní 
pracovník 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální 
pracovníci  
 

 

 

 

 

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

 

  

 

 

  
Dobrovolníci, 

praktikanti 

Pracovní 
konzultanti 
 
Pracovní 
asistenti 
 
Instruktor výuky 
PC 
 
Administrativní 
pracovníci 
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Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

Pracovní tým: 

 Mgr. Dana Stoklasová, statutární zástupce, ředitelka, strategický a personální 

ředitel, sociální pracovnice 

 Bc. Zuzana Dostálová (Vodehnalová), manažerka projektu OP LZZ, pracovní 

konzultant, finanční ředitelka, sociální pracovnice 

 Markéta Tamchynová, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice 

 Simona Kupcová, pracovnice v sociálních službách 

 Radek Šmaha, pracovník v sociálních službách 

 Petr Hromádko, pracovník v sociálních službách 

 Mgr. Věra Hrstková, sociální pracovnice, pracovní asistent, instruktor výuky  

     na PC 

 Mgr. Lenka Rendošová, sociální pracovnice, pracovní konzultant, pracovní 

asistent 

 Michaela Reková, ekonomicko – administrativní pracovník 

 Mgr. Lenka Kellerová, sociální pracovnice 

 Mgr. Lenka Vaněčková, sociální pracovnice, rodičovská dovolená 

 Jarmila Krátká, pracovnice v sociálních službách 

 
 

     
Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou v souladu se Zákoníkem práce  
(zákon č. 262/2006 Sb.) odměňováni mzdou.                                                  
                                              

                                                    
       

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Statutárním orgánem společnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je ředitelka   
Mgr. Dana Stoklasová, která vykonává svou funkci od 1. 1. 2011 na základě Smlouvy  
o výkonu funkce  a její roční odměna za výkon funkce je stanovena na Kč 6000,-. 



 10  

Vzdělávání zaměstnanců 
 
Všichni zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou průběžně vzděláváni. Účastí  

na kurzech také naplňují vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona                 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Datum 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
hodin 

Organizátor kurzu 
Jména pracovníků 

22.-24.3 
Psychická 
kondice a 

zvládání stresu 
24 

Claritas, o.p.s. 
Praha 

Stoklasová,  Kupcová 

18.4. Supervize 2 Instand o. s. Praha Kellerová, Prskavcová 

28.-31.5. 

Specifika 
komunikace 
s osobami se 

zrakovým 
postižením 

32 
Claritas, o.p.s. 

Praha 

Hromádko, Šmaha, Kupcová, 
Tamchynová, Rendošová, 

Prskavcová, 
Hrstková,Stoklasová,Reková, 

Kellerová, Vodehnalová 

1.6. Supervize 6 Instand o.s. Praha 

Hromádko, Šmaha, Kupcová, 
Tamchynová, Rendošová, 

Prskavcová, 
Hrstková,Stoklasová,Reková, 

Kellerová, Vodehnalová 

11.9. 

Komunikační 
prostředky pro 

zrakově 
postižené  

4 BrailCom Praha Šmaha 

8.-9.11. 
Sociální služby a 

Evropská unie 
4 Pardubický kraj Stoklasová 

31.10.-
2.11. 

Vzdělávací 
program pro 
pracovníky 
působících 
v sociálních 

službách 

20 
SONS ČR, 
Tyflokabinet 

Šmaha 

8.11. 

Microsoft 2010 
pro mírně 
pokročilé 

s ohledem na 
těžce zrakově 

postižené 

6 Eye-T.cz Úpice Hrstková, Reková 

12.11. 

Úvod do 
problematiky 

samofinancování 
NNO 

7 Neziskovky.cz,o.p.s. Dostálová 

12.-
15.11. 

Metody sociální 
práce s osobami 

se ZP 
32 

Claritas, o.p.s. 
Praha 

Hromádko, Vaněčková, 
Krátká 

19.11. 

Školení 
vedoucích 
pracovníků 

v oblasti OP a 
BOZP 

24 
TC Pardubice, 

o.p.s. 
Stoklasová, Tamchynová, 

Dostálová 
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4. Činnost společnosti  v roce 2012 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením – nevidomé a slabozraké, a osoby s jiným zdravotním, zejména 

kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením, které vedou k jejich integraci 

do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. 

TyfloCentrum Pardubice o.p.s. byla v roce 2012 stabilní organizací poskytující 

kvalitní sociální služby lidem se zrakovým postižením v Pardubickém kraji, a to i na 

základě výroku  inspekce kvality sociálních služeb, která v tomto roce v organizaci  

proběhla. Výrok inspekce byl: Poskytovatel dodržuje standardy kvality sociálních 

služeb.  

V červnu 2012 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo realizaci projektu 

Spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky „Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením 

v Pardubickém kraji“. Na podzim 2012 bylo pardubické TyfloCentrum nominováno 

na Cenu hejtmana pardubického kraje, „Duhové křídlo“, kdy se umístilo 

na hodnocených pěti finálových místech.  

 

A Hlavní činnost 

a) Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.,  

 o sociálních službách 

I. Odborné sociální poradenství 

II. Průvodcovské a předčitatelské služby 

III. Sociální rehabilitace 

IV. Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 

I. Odborné sociální poradenství 

Identifikátor: 8480444 

 

Poslání poskytované služby 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se zrakovým 

postižením, jejich rodinným příslušníkům, organizacím a veřejnosti potřebné 
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informace přispívající k řešení problémů a otázek spojených s problematikou 

zrakového postižení. Napomáhá při řešení problémů a uplatňování práv běžného 

života lidí se zrakovým postižením. 

Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým 

postižením a poradenství v oblasti odbourávání architektonických a informačních 

bariér.  

 

Cílová skupina 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým 

nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícím nebo 

působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají 

zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci. Do cílové skupiny služby odborného 

sociálního poradenství patří také rodinní příslušníci, organizace a laická i odborná 

veřejnost. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytovat odborné informace  

a radu lidem se zrakovým postižením tak, aby mohli: 

 orientovat se v zákonech souvisejících s jejich uplatňováním práv a zájmů, 

 řešit samostatně problémy, které jim zrakové postižení přináší, 

 být samostatní při zvládání běžných denních záležitostí díky možnosti využití 

půjčovny kompenzačních pomůcek, 

 získat informace, které jim jsou jinak nepřístupné, 

 autonomně jednat s úřady a dalšími důležitými institucemi. 

 

 

Poradenství probíhá většinou jako individuální konzultace s osobami s těžkým 

zrakovým postižením spočívající v praktické pomoci při řešení jejich problémů, při 

komunikaci s úřady a v psychické podpoře. 

Služeb odborného sociálního poradenství využilo v roce 2012 194 uživatelů při cca 

500 setkání. Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s uskutečnili také několik set 

hovorů, rad aj., které jsou kratší než 10 minut, a to v případě základního poradenství, 

či poskytnutí krátké informace.  
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V oblasti odstraňování informačních a architektonických bariér z hlediska osob se 

zrakovým postižením realizovalo TyfloCentrum Pardubice o.p.s. projekt podpořený 

Ministerstvem pro místní rozvoj: „Bariérovost z hlediska osob se zrakovým 

postižením“. Cílem projektu bylo rozšířit informovanost v oblasti odstraňování 

architektonických a informačních bariér a aktivně se podílet na jejich odstraňování. 

Projekt navazuje na předchozí činnosti v oblasti odstraňování bariér. Výstupem bylo 

vytvoření informačních letáků pro veřejnost a uživatele s tématem „Prvky 

bezbariérovosti v oblasti úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením“  

a  „Co nejvíce komplikuje život lidem se zrakovým postižením z hlediska 

bezbariérovosti?“ Projekt byl realizovaný od 1.1.2012 do 31.12.2012 s působností na 

celém území Pardubického kraje. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj činila 

133 000 Kč.  

Do odborného sociálního poradenství patří také půjčování kompenzačních pomůcek, 

kdy například ve středisku v Pardubicích je možno si prohlédnout přes padesát druhů 

kompenzačních pomůcek.  

 

 

II. Průvodcovské a předčitatelské služby  

Identifikátor: 6643539 

 

Poslání poskytované služby 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je zprostředkovat lidem se 

zrakovým postižením informace (předčítáním apod.), kontakt se společenským 

prostředím (doprovázením), pomoci jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí (jednáním v zastoupení, přepisováním apod.). 

 

Cílová skupina 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým 

nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, které mají zájem 

řešit svou nepříznivou sociální situaci. Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým 

postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 

let a výše. 

Cíle poskytované služby 
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Cílem průvodcovských a předčitatelských služeb je umožnit osobám s těžkým 

zrakovým postižením co nejvyšší možnou míru nezávislosti při naplňování svých 

potřeb prostřednictvím: 

 zprostředkování informací – předčítání, přepisování, 

 zabezpečení doprovodu a pomoci při řešení běžných záležitostí. 

 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby poskytuje TyfloCentrum Pardubice, o.p.s 

ambulantně (ve střediscích pardubického TyfloCentra) nebo terénně. Služba je také 

poskytována v místě bydliště uživatele služeb (většinou se jedná o předčitatelskou 

službu). Nejčastějším důvodem je doprovod při obstarávání osobních záležitostí, do 

zaměstnání nebo doprovod do některého ze středisek TyfloCentra Pardubice, o.p.s 

za účelem využití služeb. Někteří uživatelé využijí službu pouze jednorázově.  

Předčitatelské služby využívají uživatelé služeb především k vyplňování formulářů, 

méně často k předčítání a zapisování. 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou hrazeny 

uživatelem služby dle platného ceníku. K 31.12.2012 

činila platba za 1 hodinu průvodcovské 

 a předčitatelské služby 100 Kč. 

 Průvodcovské služby na akce TyfloCentra Pardubice 

jsou od nejbližší zastávky hromadné dopravy zdarma. 

 

 

 

Počet uživatelů, kteří využili průvodcovské a 

předčitatelské služby 

 

Celkový počet hodin uskutečněné průvodcovské a 

předčitatelské služby 

27 450 

 

 

    III. Sociální rehabilitace 

Identifikátor: 9061213 

 
Poslání poskytované služby 



 15  

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým 

postižením ve věku od 16 let v Pardubickém kraji. Vzděláváním a tréninkem dochází 

k rozvoji a upevňování dovedností těchto lidí tak, aby mohli žít běžným způsobem 

života svých vrstevníků. 

 

Cílová skupina 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým 

nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícím nebo 

působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají 

zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci. 

 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem služby sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením je:  

 nabízet takové aktivity (např. týkající se sebeobsluhy, prostorové orientace, 

péče o vlastní osobu, péče o domácnost apod.), při kterých vzděláváním  

a tréninkem získají a upevní ty z dovedností, které jim umožní kompenzovat 

zrakové postižení a zvýší jejich samostatnost v běžném životě, 

 rozvíjet komunikační dovednosti, které osobám se zrakovým postižením 

pomohou minimalizovat důsledky zrakového postižení v běžném životě 

(schopnost samostatného rozhodování a jednání, posílení sebevědomí, 

sebevyjádření a seberealizace apod.), 

 zprostředkovat nácvik se speciálními pomůckami, díky kterým mohou osoby 

se zrakovým postižením žít běžným způsobem života svých vrstevníků. 

 

Služby sociální rehabilitace se uskutečňují na pracovištích TyfloCentra  

Pardubice, o.p.s nebo terénně (např. v místě bydliště uživatele). Součástí 

sociálně rehabilitačních služeb jsou především aktivity vedoucí ke zmírňování 

negativních dopadů zrakového postižení na psychiku člověka zrakově 

postiženého.  

Do služeb sociální rehabilitace patří vzdělávací aktivity, které vedou osoby 

zrakově postižené k větší samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají 

osobnímu rozvoji. 
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 Individuální výuka na náročných kompenzačních pomůckách se speciálními 

zvětšovacími programy nebo s hlasovou podporou na bázi PC, práce 

s elektronickými zápisníky či ozvučenými mobilními telefony. 

 Edukační kurzy – komunikace, sebeprezentace, sociální dovednosti, anglický 

jazyk, besedy s odborníky aj. 

 Skupinové kurzy zaměřené na rozvoj dovedností – drobné domácí a ruční 

práce, vaření aj. 

 

Nácvik obsluhy náročných kompenzačních pomůcek 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s nabízí kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek 

v několika úrovních, které závisí na individuálních schopnostech a potřebách 

uživatelů služeb. Výuka probíhá dle dohody jak na pracovištích TyfloCentra 

Pardubice, o.p.s, tak v domácím prostředí uživatele. 

Jedná se především o zaškolení v ovládání: 

 kompenzačních pomůcek na bázi PC spojené s výukou práce s internetem,  

 digitálních zvětšovacích lup, 

 digitálního čtecího přístroje s hlasovým či hmatovým výstupem pro nevidomé, 

 mobilního telefonu s hlasovým výstupem aj. 

 

            Šikovné ruce                                                                      Kurz Anglického jazyka 

             
 
 
Službu sociální rehabilitace využilo v roce 2012 celkem 70 uživatelů služeb. 

V ambulantní službě proběhlo 1249 setkání a v terénní službě 84 setkání. 

 
 
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby 

V rámci služby sociální rehabilitace TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v roce 2012 

realizovalo „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“, který byl 
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financován z  Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl realizován od 1.1.2010 do 31.1.2013 v celkovém rozpočtu 2 117 615 Kč.  

Hlavním cílem projektu bylo pomoci osobám se zrakovým postižením k větší míře 

samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti a uplatnění se  

na trhu práce. K 31. 12. 2012 se do projektu aktivně zapojilo celkem 31 uživatelů. 

Mezi vzdělávací aktivity v rámci projektu patřily především skupinové kurzy 

zaměřené na komunikaci (kurz Komunikace, kurz Anglického jazyka) a rozvoj 

dovedností (Šikovné ruce, Kuchtíci). Uskutečnily se také besedy s různými 

vzdělávacími tématy či individuální konzultace. 

 
 
 
 

                                       
IV. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
Identifikátor: 3530225 
 

Poslání poskytované služby 

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat lidem se zrakovým postižením 

příležitosti vedoucí k aktivnímu naplnění volného času a zároveň k rozvoji a obnově 

dovedností uživatelů služeb. 

V TyfloCentru Pardubice, o.p.s je vytvořen prostor pro společnou platformu                             

i pro individuální aktivizaci, jehož účelem je především aktivní začlenění 

se do společnosti běžného života. 

 

 

Cílová skupina 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým 

nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, které mají zájem 

řešit svou nepříznivou sociální situaci. Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým 

postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 

16 let a výše. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem sociálně aktivizační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením je nabízet 

takové aktivity, které:  
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 vedou k rozvoji a aktivizaci osobnosti, 

 motivují k aktivním a samostatnému životu, 

 podporují integraci a zapojení se do společnosti, 

 umožňují smysluplné naplnění volného času, 

 podporují návrat k činnostem před ztrátou zraku i prožití nových zážitků, 

 vedou k rozšíření znalostí a všeobecnému rozhledu, 

 vedou ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice a zvýšení psychické odolnosti, 

 zmírňují izolovanost a osamělost.  

 

Sociálně aktivizační služby jsou pro osoby se zrakovým postižením důležité, neboť 

jim poskytují náplň volného času a zároveň rozvíjí a obnovují jejich dovednosti. 

Poskytují jim také možnost k navázání nových sociálních kontaktů. Při setkáních si 

mezi sebou mohou vyměňovat zkušenosti a postřehy ze života lidí se zrakovým 

postižením a působí tak jako svépomocná skupina.  

Všechny zájmové, sportovní a společenské aktivity jsou zároveň motivací ke 

společnému setkávání, procvičování samostatné orientace a sebeobsluhy a používají 

širokého spektra dovedností. Plán aktivit připravují pracovníci pardubického 

TyfloCentra vždy dva měsíce dopředu. Uživatelé služeb si mohou každý měsíc 

vybrat v průměru ze šesti skupinových aktivit sociálně aktivizační služby.  

Službu využívají lidé v produktivním věku i senioři. Lidé v produktivním věku 

upřednostňují sportovní aktivity, senioři si oblíbili aktivitu, která je nazývána Kafíčko.  

Ve své činnosti na pracovišti v Chrudimi pokračuje kroužek Zpívání pro radost, který 

zahájil svou činnost v roce 2011. Nová aktivita, která byla do sociálně aktivizačních 

služeb v roce 2012 zařazena se nazývá Návraty mistrů zábavy. Jedná se o poslech 

nahrávek všech žánrů. 

Uživatelé také projevili zájem o nabídnutou aktivitu nazvanou Herní odpoledne, kde 

si mohli vyzkoušet různé stolní a společenské hry pro nevidomé a těžce zrakově 

postižené.  
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Herní odpoledne                                                                                             Kafíčko s besídkou u příležitosti Dne matek 

                               

 

 

Oblíbené jsou výlety, besedy, ale i např. společné posezení u vánočního oběda,  

který pravidelně TyfloCentrum Pardubice o.p.s. pořádá před vánočními svátky. Další 

oblíbenou aktivitou, která neprobíhá pravidelně, je návštěva solné jeskyně nebo 

čajovny. Většina sociálně aktivizačních služeb má své skalní příznivce, neboť 

nabídka sociálně aktivizačních služeb v kraji pro tuto cílovou skupinu je velmi 

omezená.  

 

 

Mikulášská nadílka                                                                                   Vánoční oběd v Kosatci 
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Sportovní aktivity 

Velká pozornost v rámci sociálně aktivizačních služeb je věnována možnostem 

sportovního vyžití. V TyfloCentru Pardubice, o.p.s se pravidelně koná relaxační 

cvičení, dále hraní kuželek, které probíhá v místní kuželně, a bowling, za kterým se 

dojíždí do Chrudimi. K  aktivitám také patří jízda na tandemových kolech. Novou 

pravidelnou  aktivitou v roce 2012 se stala Cyklovyjížďka, kdy uživatelé poznávají na 

kole okolí Pardubic. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v roce 2012 pořádalo sportovně 

rekondiční pobyt zaměřený na pěší turistiku a jízdu na tandemových kolech. Akce se 

uskutečnila za finančního přispění Nadace ČEZ. 

 

                                                      Sportovní rekondiční pobyt v Lednici 

  

                                    

 

 

                                  Počet uživatelů služby sociálně aktivizační v roce 2012 

 

Počet uživatelů sociálně aktivizační služby celkem/opakovaně 

 

Počet aktivit 

80/522 

 

65 

 

  

Cílem TyfloCentra Pardubice o.p.s. je i pro následující období poskytovat stávající 

rozsah služeb a pracovat na jejich zkvalitnění s ohledem na potřeby uživatelů služeb 

a dodržování standardů kvality služeb. 
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b) Pořádání osvětových aktivit 

 

Osvětová činnost TyfloCentra Pardubice, o.p.s.  je směřována k široké veřejnosti, 

dále také k očním lékařům, institucím aj. Osvětovou činnost zejména reprezentují 

zážitkové semináře, účasti na veletrzích sociálních služeb a jiné prezentační akce 

pro širokou veřejnost (Bambiriáda, Den otevřených dveří atd.). 

V roce 2012 se zážitkových seminářů a prezentačních akcí zúčastnilo cca 3251 

účastníků.  

V srpnu 2012 pořádalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ve spolupráci s Lions Clubem 

Pardubice zážitkové odpoledne na pardubickém koupališti Cihelna.  

Návštěvníci koupaliště si mohli vyzkoušet bez kontroly zraku, tzn. v zaslepení 

speciálními brýlemi či klapkami, skok z prkna do vody, plavání, orientaci po koupališti 

či překážkové bludiště.  

 
                                                                         Zážitkové odpoledne na Cihelně 
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c) Služby pro podporu pracovního uplatnění 
 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo k 1.6.2012 realizaci projektu „Podpora 

pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“, 

který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt bude 

realizován na území Pardubického kraje po dobu dvou let, v celkové výši rozpočtu 

3 842 953 Kč. 

 

Jedním z hlavních cílů projektu je vytvořit pro lidi se zrakovým postižením podmínky 

pro jejich profesní a osobní rozvoj, v rámci kterých si budou moci zvyšovat kvalifikaci, 

připravenost na zaměstnání, učit se sociálním dovednostem, připravit se 

na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), naučit se ovládat počítače 

vybavené speciálními softwary, které kompenzují zrakové postižení aj.  

V projektu jsou zařazeny pobytové kurzy zaměřující se na komunikaci 

a sebeprezentaci, plánování a time management a posilování sebedůvěry. Nové jsou 

kurzy přípravy na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), kdy jejich cílem 

je seznámit účastníky se základy účetnictví, podnikání a legislativní normou 

pro OSVČ a tím je připravit na případný výkon živnosti.  

Projekt poskytuje nejen podporu před nalezením zaměstnání, ale také při práci 

samotné (asistence na pracovišti, finanční příspěvek zaměstnavateli na úhradu 

mzdových nákladů po dobu prvních šesti měsíců zaměstnání účastníka projektu). 

Odzkoušeným a využívaným nástrojem projektu je job club.  

Systém podpory v projektu kombinuje úspěšně odzkoušené nástroje spolu s dalšími 

novými aktivitami tak, aby podpora byla co nejefektnější. 

V roce 2012 absolvovalo 10 účastníků kurz „Posilování sebedůvěry“ a kurz 

„Plánování a time management“ absolvovalo také 10 účastníků. 

Do konce roku 2012 se podařilo zaměstnat 2 účastníky projektu, z celkového počtu 

21 osob, kteří se do projektu zapojili. 

I pro rok 2013 jsou v TyfloCentru Pardubice, o.p.s. připravována v rámci tohoto 

projektu pracovní místa pro lidi s tímto handicapem.  
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d) Dobrovolnický program 
 
Dobrovolníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s se spolupodílejí na organizaci a realizaci 

sociálně aktivizačních služeb, pomáhají se zpracováním administrativní agendy, 

věnují se průvodcovské a předčitatelské službě a pomáhají lidem se zrakovým 

postižením smysluplně trávit volný čas (chodí s nimi na procházky, do kaváren, 

na nákupy aj.). 

V dubnu 2012 byla TyfloCentru Pardubice, o.p.s. Ministerstvem vnitra udělena 

akreditace dobrovolnické služby (Č.j.: MV-18455-3/OP-2012). 

Do této doby probíhal dobrovolnický program ve spolupráci se Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých ČR. 

TyfloCentrum Pardubice o.p.s. realizovalo v roce 2012 projekt „Dobrovolnický 

program TyfloCentra Pardubice“ s dotací Ministerstva vnitra v celkové výši 40 000 

Kč. Kdy díky tomuto projektu na konci roku pracovalo 19 dobrovolníků.  

TyfloCentrum Pardubice pokračuje v úzké spolupráci se zaměstnanci ČSOB 

Pojišťovny Pardubice, kteří v rámci jejich dobrovolnického programu uskutečnili 

v roce 2012 pro lidi se zrakovým postižením dva dvoudenní výlety.  

 
 
                Turistický výlet Krkonoše s dobrovolníky ČSOB Pardubice 
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e) Vytváření speciálních pracovních míst pro občany se zrakovým 
postižením 
 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je zaměstnavatelem osob se zrakovým postižením 

v Pardubickém kraji a je zaměstnavatelem s více jak 50% lidí se zdravotním 

postižením. V roce 2012 zaměstnávalo 3 pracovníky s těžkým zrakovým postižením.  

 

f)  Vydávání interního časopisu KUKÁTKO   

V roce 2012 TyfloCentrum Pardubice o.p.s. vydalo 6 čísel interního časopisu 

KUKÁTKO, kdy bylo uživatelům rozesláno 480 výtisků ve zvětšeném černotisku. 

Další formou distribuce časopisu je e-mail a zvuková podoba na audio kazetách  

a CD. V roce 2012 bylo rozesláno 684 e-mailů a 78 zvukových nosičů. Časopis 

KUKÁTKO je také distribuován v černotisku a elektronické podobě (e-mail) široké  

a odborné veřejnosti – cca 900 ks/rok.  

 

    

                                                KUKÁTKO 

g) Správní činnost 
 
Pro rok 2012 správní rada stanovila náklady na vlastní činnost (správu) TyfloCentra 

Pardubice, o.p.s. ve výši min. 0,40% příjmu z celkového finančního objemu příjmů za 

daný kalendářní rok. Náklady na vlastní činnost (správu) jsou představovány 

zejména odměnou ředitele, ostatními daněmi a poplatky, odměnou auditora, 

bankovními poplatky, rozhlasovými a televizními poplatky, úroky a jiné. 

 

B Vedlejší hospodářská (doplňková) činnost 
 
Výdělečná činnost dle živnostenského listu čj. ŽÚ/11/10008/Ple/3 ze dne 14.9.2011  

Zisk z vedlejší činnosti je použit na dofinancování činnosti hlavní. 

 

Cílem TyfloCentra Pardubice, o.p.s. v roce 2013 je i nadále poskytovat stávající 

rozsah činností a pracovat na jejich zkvalitnění s ohledem na potřeby lidí se 

zrakovým postižením. Avšak vzhledem k doposud (červen 2013) přiděleným dotacím 

na sociální služby dochází v organizaci k redukci pracovního týmu přirozeným 

způsobem (odchod mateřskou dovolenou, ukončení pracovní smlouvy na dobu 

určitou).   
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5. Zdroje financování TyfloCentra Pardubice 
v roce 2012 

 
a) Dotace 
b) Příspěvky a dary 
c) Jiné zdroje (tržby, úroky a jiné výnosy) 
d) Vlastní zdroje (fondy) 

 
a) Dotace – v r. 2012 získalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v dotačních řízeních 

finanční  částku 3 319 tis. Kč. 

 
                          Rozpočet služeb dle subjektů financování 

Název projektu Celková dotace (Kč) Název služby 

MmP- Sportujeme 10 000 
Kuželky, solná jeskyně  pro osoby s těžkým 
ZP 

Město Chrudim 80 000 PPS,SAS,SR,OSP 

MPSV 500 000 SAS 

MPSV 170 000 PPS 

MPSV 138 000 OSP 

MPSV 450 000 SR 

MmP 50 000 PPS 

MmP 45 000 OSP 

MmP 139 000 SAS 

MmP 82 000 nájemné 

Pardubický kraj 100 000 OSP 

Pardubický kraj 55 000 SAS 

Pardubický kraj 20 000 PPS 

MMR 133 000 OSP 

MVČR 40 000 PPS,SAS,SR 

EU – OP LZZ 4 562 303 
Integrace ZP na trh práce v Pard. kraji 
(částka pro období 2/2010-2/2012) 

EU – OP LZZ II 3 842 953 
Podpora prac. uplatnění pro osoby se ZP 
v Pardubickém kraji (částka pro období 
6/2012-5/2014)  

 
Zkratky: 
MmP – Magistrát města Pardubic 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
EU – Evropská unie 

OPLZZ – Operační program lidské zdroje a 
zaměstnanost 
SAS – Sociálně aktivizační služby 
SR – Sociální rehabilitace 
OSP – Odborné sociální poradenství 
PPS – Průvodcovské a předčitatelské služby 
ZP – Zrakově postižených 
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b) Příspěvky a dary – v roce 2012 získalo TyfloCentrum Pardubice na příspěvcích 

a darech 457 tis. 

c) Jiné zdroje (tržby, úroky a jiné výnosy) – v roce 2012 TyfloCentrum 

Pardubice o.p.s. získalo v jiných zdrojích celkem 1 189 tis. Kč (z toho bylo 810 tis. 

získáno z veřejné zakázky – Individuální projekt Pardubického kraje  

na sociální služby) . 

d) Vlastní zdroje (fondy) – k 31.12.2012 disponovalo TyfloCentrum Pardubice   

vlastními zdroji ve výši 625 tis. Kč. 

 
 
 
Více informací ke zdrojům financování TyfloCentra Pardubice v roce 2012 lze najít ve 

zprávě auditora ve výroční zprávě (str. 39 -  Příloha k řádné účetní závěrce 

k rozvahovému dni 31.12.2012). 
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6. Finanční zpráva společnosti  
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Partneři společnosti v roce 2012 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANERIMED s.r.o. 
AWOS s.r.o. 
Břetenář Jiří 
ČSOB Pojišťovna, a.s. 
Elektrárny Opatovice, a.s. 
GE Money Bank, a.s. 
Krajská knihovna Pardubice 
Lions Club Pardubice 
learn2grow s.r.o. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo vnitra 
M&M reality holding a.s. 
Mona Harmonie 
MŠ Závodu míru 
Nadace ČEZ                                                     

 
Nadační fond Veolia 
SONS 
Strukturální fondy EU 
Tyfloservis,o.p.s. 
Univerzita Pardubice 
ÚMO Pardubice II – Polabiny 
ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice 
Obec Staré Hradiště 
Ing. Jaroslav Marek 
Martin Hloucal 
Jaroslav Švejda 
 

 
Za podporu také děkujeme všem lektorům, dobrovolníkům a partnerům,  
kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomohli realizovat 
programy TyfloCentra Pardubice, o.p.s.: 
Mgr. Luboš Zajíc (beseda „Změny v sociální oblasti od ledna 2012), Věra Kubíčková 
(Tyflodivadélko), Jana Boučková (přednáška „Jak zdravě jíst“). 
 
Děkujeme také všem, kteří darovali ceny pro slosování vstupenek na ples 
pardubického TyfloCentra.  
Děkujeme také partnerským školám za pomoc při realizaci sbírky Bílá pastelka (ZŠ 
Hrochův Týnec, ZŠ Dašice, ZŠ Choltice, Střední zdravotnická škola Chrudim, 
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů, Vyšší odborná škola Pardubice a 
Domov mládeže Rožkova). 
Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2012, byla odsouhlasena 
správní radou dne 24.6.2013. 
 
Účetní závěrka i Výroční zpráva za rok 2012 byla odsouhlasena dozorčí radou 
dne 24.6.2013. 

město Chrudim 


