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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 

Telefon: 466 500 615, 774 415 173 

E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

IČ: 25997343 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1207703349/0800 

Zahájení činnosti: 16. září 2003 zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové 

do rejstříku obecně prospěšných společností (oddíl O, vložka 92) 

Působnost: Pardubický kraj 

Pracoviště: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

 Městský park 274, 537 01 Chrudim 

 Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 

Statutární orgán: Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka společnosti 

Správní rada: PhDr. Milan Pešák – předseda, Mgr. Ivana Liedermanová – členka, 

Ing. Radka Svačinová – členka 

Dozorčí rada: Mgr. Jan Maria Joza – předseda, Ing. Monika Kočvarová – členka, 

PaedDr. Stanislav Pešina – člen 

  

http://www.tcpce.cz/
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1.1 Historie a poslání společnosti 

Historie 

Zakladatelem společnosti je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

České republiky.  TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. bylo jako samostatný subjekt 

zapsáno dne 16. září 2003 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského 

soudu v Hradci Králové (oddíl O, vložka 92).  V současné době je TyfloCentrum 

Pardubice stabilní organizace poskytující služby pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením (případně kombinovaným – zrakovým a jiným) v Pardubickém kraji. 

Poslání 

Posláním společnosti je poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým 

postižením v Pardubickém kraji. Cílem poskytovaných služeb je motivovat lidi 

se zrakovým postižením k aktivnímu životu a napomáhat jim k dosažení co největší 

míry samostatnosti. Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně.  

 

 

1.2 Dostupnost služeb 

Otevírací doba 

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

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 pracoviště Pardubice 
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Pracoviště Chrudim – Městský park 274, 537 01 Chrudim 

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 

Čtvrtek  8:30 – 13:00 

       Prostory pracoviště Vysoké Mýto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní dostupnost 

Pracoviště TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou v  Pardubicích, Chrudimi i Vysokém 

Mýtě dobře dopravně dostupná od zastávek hromadné dopravy. Pracoviště 

v Pardubicích je od autobusového nádraží vzdáleno cca 300 metrů, od hlavního 

vlakového nádraží cca 800 metrů, od zastávek městské hromadné dopravy 

cca 400 metrů. Pracoviště v Chrudimi je od vlakového a autobusového nádraží 
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vzdáleno cca 1 kilometr. Pracoviště ve Vysokém Mýtě je vzdáleno cca 1 kilometr 

od autobusového nádraží a cca 800 metrů od vlakového nádraží. 

Finanční dostupnost 

Sociální služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou zdarma. Výjimku tvoří 

průvodcovské a předčitatelské služby, které jsou ze zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách zpoplatněné.  Tyto služby jsou hrazené dle aktuálního ceníku. 

Dostupnost z hlediska bariér 

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 naistalován akustický orientační majáček. Prostory jsou 

v prvním patře, část 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. Prostory pracoviště ve Vysokém Mýtě jsou v přízemí 

budovy Centra sociálních služeb, kde je bezbariérový přístup. 

 

                                      Budova TyfloCentra Pardubice, pracoviště Pardubice 
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1.3 Organizační struktura společnosti 

Struktura TyfloCentra Pardubice, o.p.s. k 31. 12. 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

K 31. 12. 2016 pracovalo v TyfloCentru Pardubice 13 zaměstnanců, celkový počet 

pracovních úvazků 10,95 (z toho 2,65 úvazků lidí s těžším zdravotním postižením). 
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1.4  Zaměstnanci 

Pracovní tým k 31. 12. 2016:  

1Mgr. Dana Stoklasová – statutární zástupce, ředitelka organizace, strategická 

a personální ředitelka, odborný pracovník poskytující sociální služby 

Mgr. Zuzana Dostálová – finanční ředitelka (mateřská dovolená) 

Markéta Tamchynová – vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice 

Michaela Reková – ekonomka, účetní 

Mgr. Věra Hrstková – sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Rendošová – sociální pracovnice 

Mgr. Milena Prskavcová -  sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků 

Mgr. Lenka Vaněčková  - sociální pracovnice 

Mgr. Jana Seidlová – sociální pracovnice 

Petr Hromádko – pracovník v sociálních službách 

Radek Šmaha – pracovník v sociálních službách 

Martina Dolanská – administrativní pracovnice, pracovnice v sociálních službách, 

asistentka zaměstnancům se zrakovým postižením 

Tereza Nová -  pracovnice v sociálních službách 

Hana Kolbabová – administrativní pracovnice, pracovnice v sociálních službách 

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je dlouhodobě zaměstnavatelem s více jak 50 % 

zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2016 zaměstnávalo 3 pracovníky 

s těžkým zrakovým postižením na vymezených chráněných místech. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v roce 2016 zaměstnávalo ještě pracovníky 

na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Aktivně také 

v organizaci působili dobrovolníci či studenti na praxi.  

Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou v souladu se zákoníkem práce 

(zákon č. 262/2006 Sb.) odměňováni mzdou. 

                                                           
1
 Statutárním orgánem společnosti je Mgr. Dana Stoklasová, která vykonává svou funkci na základě smlouvy 

o výkonu funkce a její roční odměna je 19 500 Kč.  
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1.5 Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou průběžně vzděláváni. Vzděláváním 

si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci, čímž také naplňují povinnost vzdělávání 

sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zaměstnanci se účastní akreditovaných 

kurzů, odborných stáží, školících akcí, interních školení a dalších aktivit.  

Vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 

Termín  Název kurzu Rozsah 
hodin 

Organizátor kurzu Počet  
pracovníků 

15.3.2016 Program FriendlyVox 4 
TurboConsult, s.r.o., 
Šumavská 35, Brno 

9 

14.4.2016 
Náročné kompenzační 
pomůcky pro lidi se ZP 
(interní školení) 

4 
Spektra, v.d.n., Zátišská 
1914/1, Praha 4 

10 

15.4.2016 Skupinová supervize 4 
PhDr. Milan Pešák, 
Babákova 2158/18, Praha 4 

10 

18.4.2016 
Směrem z PASti-aneb 
autismus v praxi 

5 
Rodinné integrační 
centrum o.s., Prodloužená 
278, Pardubice 

1 

21.4.2016 

Individuální plánování a 
klíčový pracovník- Standardy 
kvality sociálních služeb V-
VIII 

8 
Ing. Magdaléna Stará, 
Vzdělávací agentura, Ječná 
357, Liberec 

2 

12.5.2016 
Základy první pomoci 
pro pracovníky v sociálních 
službách 

8 
M. Havelka, Vzdělávací 
instituce akr. MPSV ČR, 
Alešova 1425/5, Svitavy 

10 

23.5.2016 

Konference- Význam 
odborného sociálního 
poradenství při obhajobě 
práv osob se ZP 

5 

Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, 
Mariánské náměstí 2, 
Praha 1 – Staré město 

1 

26.8.2016 Skupinová supervize 4 
PhDr. Milan Pešák, 
Babákova 2158/18, Praha 4 

10 

11.11.2016 Skupinová supervize 4 
PhDr. Milan Pešák, 
Babákova 2158/18, Praha 4 

11 

24.11., 
6.12.2016 

Řešení ozvučení pozemních 
komunikací a budov 
z hlediska osob se ZP 

10 
Buď klíčem, o.p.s., 
K Prelátům 27, Praha 6 

1 

25.11.2016 
Poruchy autistického spektra 
(interní školení) 

4 Mgr. Jana Seidlová 10 

12.12.2016  
Poruchy autistického spektra 
(interní školení) 

4 Mgr. Jana Seidlová 2 

16.12.2016 

Základy spolupráce 
s rodinou a její vliv 
na individuální sociální práci 
a pracovníka poskytujícího 
sociální službu 

8 
Buď klíčem, o.p.s., 
K Prelátům 27, Praha 6 

10 
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Ostatní vzdělávání 
 

Termín  Název kurzu Rozsah 
hodin 

Organizátor kurzu Počet  
pracovníků 

15.2.2016 Školení první pomoci 3 
Český červený kříž 
Chrudim, Městský park 
274, Chrudim 

11 

17.3.2016 
Jak využít sociální sítě 
pro neziskové organizace 

4 
Koalice nevládek 
Pardubicka, o.s., Klášterní 
54, Pardubice 

1 

28.4.2016 Doteky techniky 2016 5 
TyfloCentrum Hradec 
Králové, o.p.s., Okružní 
1135/15, Hradec Králové 

1 

6.5.2016 
Školení řidičů dle zákona 
262/2006 Sb. 

1,5 
P. Klempíř, soukromá 
autoškola, Sladkovského 
468, Pardubice 

8 

15.6.2016 

Opakované školení 
zaměstnanců o právních a 
ostatních předpisech 
k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a PO 

2 TyfloCentrum Pardubice 2 

17.6.2016 

Opakované školení 
zaměstnanců o právních a 
ostatních předpisech 
k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a PO 

2 

Robert Křepinský, 
poskytování služeb 
v oblasti BOZP, Starý 
Mateřov 159 

12 

17.6.2016 
Odborná příprava 
preventivních požárních 
hlídek 

1 

Robert Křepinský, 
poskytování služeb 
v oblasti BOZP, Starý 
Mateřov 159 

3 

21.6.2016 
Konference-Sociální 
podnikání-potenciál a 
perspektiva 

6,5 
Krajský úřad Pardubického 
kraje, Komenského 
náměstí 125, Pardubice 

1 

25.10.2016 Školení řidičů 2 Mgr. Dana Stoklasová 1 

21.11.2016 Time management 8 
Krajský úřad Pardubického 
kraje, Komenského 
náměstí 125, Pardubice 

1 

6.12.2016 
Konference: Rozvoj 
dobrovolnictví v ČR 

5 
Ministerstvo vnitra ČR, Nad 
Štolou 3, Praha 7 

1 
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2. Významné události v roce 2016 
 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi 

se zrakovým postižením v Pardubickém kraji.  Jeho posláním je poskytovat kvalitní 

a komplexní služby, jejichž cílem je motivovat lidi se zrakovým postižením 

k aktivnímu životu a napomáhat jim k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti. 

Služby jsou poskytovány ambulantně na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi 

a Vysokém Mýtě, nebo terénně. Komplexní nabídku služeb pro lidi se zrakovým 

postižením se TyfloCentru  Pardubice daří dlouhodobě udržet.  

 

V roce 2016 nadále pokračoval proces zavádění Regionálních karet sociálních 

služeb Pardubického kraje, jejichž smyslem je vymezení požadovaného obsahu 

jednotlivých druhů sociálních služeb a vytvoření jednotného rámce pro kontrolu 

efektivity a účelnosti finančních prostředků vynaložených na poskytování sociálních 

služeb. V květnu v TyfloCentru Pardubice proběhla metodická kontrola efektivity 

z Krajského úřadu Pardubického kraje k této problematice. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. navázalo v roce 2016 spolupráci se společností 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., a to v rámci programu Přátelská nemocnice.  

Kdy proběhly a budou probíhat semináře a vzdělávání se zaměřením na péči 

o pacienta se zrakovým postižením v nemocnicích. 

V roce 2016 nadále docházelo k rozšiřování poskytování služeb v přirozeném 

prostředí uživatelů (terénní práce) se zaměřením na individuální práci s uživateli. 

Došlo ke změně registrace sociálních služeb, a to ve smyslu zvýšení kapacity 

u služeb sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a průvodcovských 

a předčitatelských služeb.  

 

Začátkem roku byla spuštěna oficiální stránka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

na Facebooku. Na této stránce jsou průběžně uváděny aktuality z pardubického 

TyfloCentra a informace související se zrakovým postižením. 

 

V březnu se uskutečnil ples TyfloCentra Pardubice, o.p.s., a to v duchu letních 

olympijských her a karnevalu v Rio de Janeiru.  Již posedmé si uživatelé služeb, 

jejich rodinní příslušníci, kamarádi a známí užili večer plný tance a zábavy. 

Nechyběla tradiční aktivita potmě a slosování vstupenek o ceny.  
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Slosování vstupenek                  Aktivita potmě 

 

                  

Ve sportovním duchu se nesl i květnový den otevřených dveří TyfloCentra Pardubice 

s názvem „I my vítězíme!...nejen ve sportu“. Při návštěvě pardubického TyfloCentra 

si mohli lidé vyzkoušet i s klapkami na očích např. zvukovou střelbu, jízdu 

na dvojkole či jízdu v netradičním šlapacím vozítku. 

 

V červnu proběhl pobyt na dvojkolech, kdy deset dvojkolistů absolvovalo náročný 

pětidenní program v okolí Vysokého Mýta. Za tu dobu najeli téměř 300 km.     

 

V červenci absolvovalo šlapacího autíčko FIDO, které vzniklo jako symbol 

dlouhodobého partnerství TyfloCentra Pardubice a firmy AWOS s.r.o., další závody 

šlapacích vozítek. Autíčko je jediné svého druhu na světě a má jednu velkou 

specifičnost, bylo zkonstruováno a vyrobeno pro dva závodníky, kdy jedním 

ze závodníků je člověk s těžkým zrakovým postižením.  

 

                    Závody šlapacího autíčka                     Dvojkolisté 
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V srpnu se konal v rámci Olympijského parku Pardubice Veletrh sociálních služeb, 

kde byl pro návštěvníky připraven zajímavý sportovně - kulturní program. Veřejnosti 

se představily instituce a organizace poskytující sociální služby. Mezi nimi svou 

činnost prezentovalo i TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

 

        Veletrh sociálních služeb        Jízda na dvojkole 

 

 

V listopadu proběhl v Pardubicích již šestý ročník galavečera oceňování 

dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem 

v Pardubickém kraji. Mezi oceněnými dobrovolníky byly dobrovolnice pardubického 

TyfloCentra Jarmila Krátká a Jaroslava Hrdinová. V kategorii společensky odpovědná 

firma ocenění převzala firma AWOS, s.r.o., která je dlouholetým partnerem 

TyfloCentra Pardubice. 
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3. Činnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
3.1 Hlavní činnost 

Hlavní činností 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. poskytuje sociální služby lidem žijícím či působícím na území 

Pardubického kraje ve věku od 16 let. 

 

3.1.1 Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách  

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. poskytuje čtyři základní sociální služby – odborné 

sociální poradenství, sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením a průvodcovské a předčitatelské služby. 

Fakultativní služby nebyly v roce 2016 poskytovány. 

 

a) Odborné sociální poradenství 

Identifikátor: 8480444 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytovat lidem se zrakovým 

postižením, jejich rodinným příslušníkům, organizacím a veřejnosti potřebné 

informace a praktické rady přispívající k řešení problémů a otázek spojených 

s problematikou zrakového postižení. Součástí služby je sociálně právní poradenství 

a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.  

Služba probíhá ambulantní nebo terénní formou jako individuální konzultace, která je 

zaměřena na praktickou pomoc při řešení sociální situace či řešení problému. Služba 

zahrnuje sociálně právní poradenství (např. poradenství ohledně invalidního 

důchodu, průkazky ZTP a ZTP/P, dávek a příspěvků pro lidi se zrakovým postižením 

atd.), pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, poskytování praktických 

rad pro zvládání běžných denních činností a  psychickou podporu. Důležitou součástí 

služby je poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (předvedení pomůcek, 

výběr vhodné pomůcky aj.) a další. 
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Ukázka kompenzačních pomůcek 

            

      Lupa           Ozvučené hodiny 

 

 

  Ozvučená kuchyňská váha       Počítač 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 využilo službu odborného sociálního poradenství 170 uživatelů 

při 590 setkáních (např. osobní schůzka, telefonát apod.). Součástí služby je 

také základní poradenství. 
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b) Sociální rehabilitace 

Identifikátor: 9061213 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním služby sociální rehabilitace je napomáhat lidem se zrakovým postižením 

k dosažení co největší míry samostatnosti. Vzděláváním a tréninkem vést k rozvoji a 

upevňování jejich dovedností tak, aby mohli žít běžným způsobem života svých 

vrstevníků.  

Služba probíhá jako skupinová aktivita či jako individuální konzultace. Ve službě 

sociální rehabilitace probíhaly v roce 2016 pravidelně skupinové aktivity zaměřené 

především na udržení a rozvoj dovedností v oblasti péče o vlastní osobu a 

domácnost (nácvik jemné motoriky, nácvik práce s kompenzačními pomůckami). 

Pozornost byla věnována také upevňování získaných motorických, psychických a 

sociálních schopností a dovedností. Probíhala i aktivita zaměřená na výuku 

komunikace v anglickém jazyce. Skupinově jsou realizovány například následující 

aktivity – Kuchtíci, Šikovné ruce, Angličtina, Jak se cítit dobře a další. V rámci aktivity 

Jak se cítit dobře se uskutečnila beseda s psycholožkou o možnostech pomoci a 

podpoře psychologa při těžkém zrakovém postižení, beseda s Městskou policií 

Pardubice aj.  

V roce 2016 proběhla v rámci služby řada aktivit zaměřených na samostatný 

a bezpečný pohyb lidí se zrakovým postižením. Pozornost byla věnována 

bezbariérovým úpravám z hlediska osob se zrakovým postižením, a to jak v oblasti 

teoretické, tak především praktické. Na aktivitách se uživatelé seznámili s tím, jaké 

hmatové (varovný pás, signální pás, štítky v braillově písmu aj.) a akustické prvky 

existují a jak je mohou prakticky využít. V praxi si uživatelé prohlédli také pardubické 

vlakové nádraží, dozvěděli se, jak se na nádraží pohybovat, jak využívat 

bezbariérové prvky pro lidi se zrakovým postižením, jak používat vysílačku k aktivaci 

akustických majáčků, jak obsluhovat výtah či jak využít při cestování asistenční 

službu Českých drah. Bezpečným pohybem se zabývala také aktivita zaměřená 

na reflexní prvky, na to jaké existují jejich varianty a jak je používat.  

Skupinově se uskutečnily také aktivity zaměřené na práci s PC – konkrétně na práci 

s programem FriendlyVox pro lidi se zrakovým postižením, díky kterému i na běžném 

počítači s přístupem k  internetu může člověk se zrakovým postižením číst noviny a 

denní zpravodajství, vyhledávat dopravní spojení, pracovat s YouTube, e-maily aj.   
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Individuální konzultace probíhají ambulantně i terénně, kdy jejich náplní je především 

nácvik obsluhy náročných kompenzačních pomůcek. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

realizuje individuální konzultace ve více úrovních, a to tak, že jsou zohledněny 

individuální schopnosti a potřeby uživatele služeb. Jedná se především o zaškolení 

v ovládání kompenzačních pomůcek na bázi PC (digitální zvětšovací lupa a čtecí 

zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem pro nevidomé), dále pak nácvik obsluhy 

mobilního telefonu s hlasovým výstupem či kamerových lup a dalších 

kompenzačních pomůcek. Tématem individuálních konzultací byla i práce 

s programem FriendlyVox. Dalším z konkrétních témat individuálních konzultací 

mohou být konzultace v oblasti sebeobsluhy, komunikačních dovedností, pracovního 

uplatnění, samostatného pohybu a orientace a další.  

 

      Beseda s psycholožkou         Beseda s Městskou policií Pardubice 

 

             Kuchtíci – slaná kytice                                                  Kuchtíci - pečivo 
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  Šikovné ruce – vánoční dekorace         Šikovné ruce – podzimní dekorace 

 

              Bezbariérové úpravy v praxi      Bezbariérové úpravy – vlakové nádraží 

 

 Beseda o programu FriendlyVox          Reflexní prvky 

 

V roce 2016 využilo službu sociální rehabilitace 90 uživatelů, někteří z nich 

opakovaně. Realizováno bylo celkem 1 723 setkání (individuální konzultace, 

účast na skupinové aktivitě, telefonát apod.). Uskutečněno bylo 

71 skupinových aktivit. Součástí služby je také základní poradenství. 
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c) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Identifikátor: 3530225 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat lidem se zrakovým postižením 

příležitosti vedoucí k aktivnímu a smysluplnému naplnění volného času a zároveň 

k rozvoji dovedností, které jim umožní začlenit se do běžného života.  

Aktivity sociálně aktivizační služby poskytují lidem s těžkým zrakovým postižením 

náplň volného času, motivují je k aktivnímu přístupu a zároveň rozvíjí a obnovují 

jejich dovednosti a předcházejí či zmírňují izolovanost a osamělost.  Při setkáních je 

možnost navázání nových sociálních kontaktů a vyměňování zkušeností a postřehů 

ze života lidí se zrakovým postižením.  

Pravidelně opakující se skupinovou aktivitou je tzv. Kafíčko, které je několikrát 

do roka zpestřeno programem, např. pěveckým vystoupením dětí mateřské školy či 

tematickým povídáním. Velice oblíbená je každoroční aktivita, a to společné 

posezení u vánočního oběda, kterou pardubické TyfloCentrum pravidelně pořádá 

před Vánoci. 

Součástí služby jsou sportovní aktivity. Pravidelně se konají vyjížďky na dvojkolech, 

vycházky a hraní kuželek. Pravidelně se koná relaxační cvičení. 

Uskutečnil se také pětidenní pobyt na dvojkolech. Projekt „Jezdíme na dvojkolech“ 

byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, 

výše nadačního příspěvku byla 23 200 Kč (příspěvek na ubytování, stravu 

a cestovné). 
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Kafíčko – s povídáním o čaji         Kafíčko 

        

       Vycházka kolem pardubického zámku                                  Skupina dvojkolistů 

 

               Kafíčko s čertem a Mikulášem                                       Vánoční oběd 

                  

V roce 2016 využilo služby sociálně aktivizační 80 uživatelů, realizováno bylo 

1 118 setkání (individuální konzultace, účast na skupinové aktivitě, telefonát 

apod.). Uskutečněno bylo 64 skupinových aktivit. Součástí služby je také 

základní poradenství. 
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d) Průvodcovské a předčitatelské služby 

Identifikátor: 6643539 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je zprostředkovat lidem 

se zrakovým postižením přístup k informacím (předčítání dopisů, dokumentů, třídění 

dokumentace aj.) a pomoci jim při vyřizování osobních záležitostí (přepisování či 

namlouvání textů, vyplňování formulářů, doprovod k lékaři, na úřad, do obchodu, do 

zaměstnání, do školy aj.). 

Průvodcovská a předčitatelská služba je zpoplatněna dle platného ceníku, kdy 

k 31. prosinci 2016 byla výše úhrady 2 Kč za minutu služby. U průvodcovské 

a předčitatelské služby na terénních skupinových aktivitách pořádaných 

TyfloCentrem Pardubice, o.p.s. byla výše úhrady 1 Kč za minutu služby. Součástí 

služby je i dovoz pomůcky z prodejny Tyflopomůcek Praha (120 Kč). Doprovázení 

poskytnuté za účelem návštěvy pracovišť TyfloCentra Pardubice, o.p.s. ve smyslu 

od nejbližší zastávky MHD, autobusu, vlaku a zpět je zdarma. 

Mezi nejčastějšími důvody pro využití služby lze jmenovat – doprovod při obstarávání 

osobních záležitostí (doprovod na úřady, do obchodů, do zaměstnání apod.) či 

doprovod na terénních skupinových aktivitách. Méně často je služba využívána 

na doprovázení za účelem návštěvy pracovišť od zastávky hromadné dopravy a zpět, 

na přepis dokumentů, vyplňování formulářů, dovoz kompenzační pomůcky apod. 

 

                                                Ukázka poskytování průvodcovské služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 využilo průvodcovské a předčitatelské služby 36 uživatelů. Celkem 

bylo poskytnuto 555 hodin průvodcovské a předčitatelské služby. Součástí 

služby je také základní poradenství. 
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3.1.2 Osvětové aktivity směrem k laické i odborné veřejnosti, bezbariérovost 

Zážitkové semináře, prezentační akce 

Tyto akce přibližují veřejnosti život lidí se zrakovým postižením. Z prezentačních 

akcí, které se uskutečnily v roce 2016, lze jmenovat například Veletrh sociálních 

služeb v Pardubicích, Den země v Pardubicích, Evropský den bez bariér v Chrudimi, 

Hravé odpoledne v Apolence v Pardubicích, prezentační akce v Hlinsku, ve Vysokém 

Mýtě a další.  Více než 1800 účastníků těchto akcí se mohlo blíže seznámit s životem 

lidí se zrakovým postižením a činností TyfloCentra Pardubice. 

V roce 2016 byly realizovány také zážitkové semináře, které přibližují život lidí 

s těžkým zrakovým postižením. Celkem se uskutečnilo téměř 40 zážitkových 

seminářů, a to v mateřských, základních, středních, vyšších odborných a vysokých 

školách. Semináře absolvovalo téměř 800 žáků a studentů. 

Realizovány byly také semináře pro zaměstnance úřadů a nemocnic v Pardubickém 

kraji. Uskutečnilo se 15 seminářů, s celkovým počtem cca 250 účastníků.   

 

                  Zážitkový seminář                                                Prezentační akce 

         

 

Bezbariérovost     

Pozornost je věnována také oblasti řešení architektonických a informačních bariér 

z hlediska osob s těžkým zrakovým postižením. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

pokračovalo v roce 2016 v realizaci projektu „Bezbariérovost z hlediska osob 

se zrakovým postižením“, dotace na tento projekt byla poskytnuta ze zdrojů 

Ministerstva pro místní rozvoj a Statutárního města Pardubice. Pověřený pracovník 

spolupracuje s veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty za účelem odstraňování 

architektonických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením. 
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V rámci projektu dochází k aktivnímu mapování konkrétních architektonických či 

informačních bariér a dále pak ke sjednání nápravy. Výše uvedené aktivity jsou 

realizovány na celém území Pardubického kraje. Jedná se o poskytnutí konzultací 

v oblasti akustických zvukových majáčků, ozvučení městské hromadné dopravy, 

bezbariérových úprav přechodů aj. V roce 2016 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

spolupracovalo s Dopravním podnikem města Pardubice při kontrole funkčnosti 

majáků ve vozech hromadné dopravy, proběhly konzultace s Magistrátem města 

Pardubice ohledně nových akustických majáčků, probíhaly konzultace např. 

k úpravám prostředí v parku Na Špici, spolupráce s Českými drahami aj. Kontroly a 

konzultace k bezbariérovosti probíhaly i v dalších městech Pardubického kraje, např. 

ve městech Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Skuteč aj. 

 

Praxe studentů, odborné stáže 

V TyfloCentru Pardubice, o.p.s. je možné absolvovat praxe studentů, především 

vyšších odborných a vysokých škol. V roce 2016 absolvovalo praxi 9 studentek, 

v rozsahu 780 hodin. Kromě toho proběhlo několik exkurzí a stáží kratšího rozsahu.

   

3.1.3 Služby pro podporu pracovního uplatnění 

TyfloCentrum Pardubice poskytuje prostor pro zaměstnávání lidí se zrakovým 

postižením tak jako doposud, je dlouhodobě zaměstnavatelem s více jak 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Problematice pracovního uplatnění pro lidi se zrakovým postižením se pracovníci 

TyfloCentra Pardubice věnují v rámci služby sociální rehabilitace.  

 

3.1.4 Provozování aktivit účelného využívání volného času - dobrovolnictví 

V roce 2016 pokračovalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v realizaci dobrovolnického 

programu. Realizace projektu „Dobrovolnický program TyfloCentra Pardubice“ je 

financována z prostředků Ministerstva vnitra, Pardubického kraje a Statutárního 

města Pardubice. Dobrovolníci se podílejí na zvyšování kvality života lidí se 

zrakovým postižením, pomáhají snižovat jejich závislost na okolí, zejména na rodině 

a sociálních službách, a vzájemně obohacují svůj život. Dobrovolníci pomáhají 

dlouhodobě nebo krátkodobě na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR 

v oblasti práce s uživateli, a to například tím, že individuálně asistují uživatelům 

služeb – asistence doma, při nákupech, společně tráví volný čas (chodí společně 
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na procházky, za sportovními aktivitami či si povídají apod.). Vypomáhají také během 

skupinových aktivit sociální služby pro uživatele v TyfloCentru Pardubice. Pomáhají 

také s pracemi administrativního charakteru, např. vyhledávání podkladů, kompletace 

letáků, časopisu Kukátko, namlouvání zvukových verzí dokumentů apod. Nápomocni 

jsou i při prezentačních akcích. TyfloCentrum Pardubice se účastní pravidelných 

setkání zástupců dobrovolnických center Pardubického kraje, které probíhá dvakrát 

do roka. 

Během roku 2016 pomáhalo prostřednictvím TyfloCentra Pardubice celkem 

23 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali téměř 364 hodin pomoci.  

V listopadu proběhl v Pardubicích již šestý ročník galavečera oceňování 

dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem 

v Pardubickém kraji. Pořadatelem této události byla Koalice nevládek Pardubicka 

ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a organizací Rytmus 

Východní Čechy, o.p.s.  Z celkových nominací převzalo ocenění deset dobrovolníků, 

deset neziskových organizací a společensky odpovědných firem, které vybrala 

odborná komise. Mezi oceněnými dobrovolníky byla dobrovolnice Jarmila Krátká a 

Jaroslava Hrdinová. V kategorii společensky odpovědná firma ocenění převzala firma 

AWOS, s.r.o.  

 

I nadále pokračovala spolupráce v dobrovolnických aktivitách s ČSOB 

Pojišťovnou, a.s., kdy ČSOB Pojišťovna připravila v roce 2016 pro uživatele služeb 

TyfloCentra Pardubice dva dvoudenní výlety. Na jednotlivých akcích se podílelo vždy 

přibližně 15 dobrovolníků z řad zaměstnanců ČSOB Pojišťovny, a.s.  

 

                  Výlet s ČSOB Pojišťovnou                         Výlet s ČSOB Pojišťovnou  
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3.1.5 Vydávání interního časopisu Kukátko 

Pravidelně jednou za dva měsíce je vydáván interní časopis Kukátko, který je určen 

především pro potřebu uživatelů služeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. V roce 2016 

bylo vydáno šest čísel časopisu. Časopis je vydáván ve zvětšeném černotisku, 

zvukové podobě na kazetách či CD a je také rozesílán uživatelům elektronicky          

e-mailem. Časopis Kukátko je zároveň distribuován v černotisku a elektronické 

podobě odborné (spolupracující organizace, oční lékaři apod.) i široké veřejnosti.  

 

3.1.6 Správní činnost  

Pro rok 2016 stanovila správní rada 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 ověřením podpisů, odměnou daňového poradce a auditora, odměnou 

statutárního orgánu, rozhlasovými a televizními poplatky, bankovními poplatky, úroky 

a jiné. 

 

3.2 Vedlejší hospodářská (doplňková) činnost 

Výdělečná činnost dle živnostenského listu čj. ŽÚ/11/10008/Ple/3 ze dne 14. září 

2011. Zisk z vedlejší činnosti za rok 2016 činí 1 434 Kč a je použit na dofinancování 

činnosti hlavní. 
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4. Zdroje financování v roce 2016 
a) Dotace 

b) Příspěvky a dary 

c) Jiné zdroje (tržby, úroky a jiné výnosy) 

d) Vlastní zdroje (fondy) 

a) Dotace – v roce 2016 získalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v dotačních řízeních 
finanční částku 4 190 tisíc Kč. 

Rozpočet dle subjektů financování 

Název projektu Celková dotace (Kč) Název služby 

Pardubický kraj (účelová dotace) 696 000 SAS 

Pardubický kraj (účelová dotace) 145 000 PPS 

Pardubický kraj (účelová dotace)  570 000 OSP 

Pardubický kraj (účelová dotace)  827 000 SR 

Statutární město Pardubice 57 800 PPS 

Statutární město Pardubice 57 600 OSP 

Statutární město Pardubice 94 400 SAS 

Statutární město Pardubice 528 500 SR 

Statutární město Pardubice 78 799 nájemné 

Pardubický kraj (programová dotace) 167 000 OSP 

Pardubický kraj (programová dotace) 124 000 SAS 

Pardubický kraj (programová dotace) 10 000 PPS 

Pardubický kraj (programová dotace) 137 000 SR 

Město Ústí nad Orlicí 6 000 OSP, SR 

Město Litomyšl 5 000 OSP 

Město Hlinsko 17 500 SAS,OSP,SR 

Ministerstvo vnitra ČR 50 000 Dobrovolnictví 

Pardubický kraj (programová dotace) 33 000 Dobrovolnictví 

Statutární město Pardubice 21 700 Dobrovolnictví 

Úřad práce ČR 403 448 
PPS,SAS,SR,OSP – příspěvek na  mzdy 

zrakově postiženým zaměstnancům 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  108 000 Bariéry 

Statutární město Pardubice  52 000 Bariéry 

 

 
Zkratky: 
SAS – Sociálně aktivizační služby 
SR – Sociální rehabilitace 
OSP – Odborné sociální poradenství 
PPS – Průvodcovské a předčitatelské služby 
 
Další zdroje financí na realizaci dílčích projektů získává pardubické TyfloCentrum např. z veřejné sbírky Bílá 
pastelka nebo ze sponzorských darů nebo nadací. 
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b) Příspěvky a dary – v roce 2016 získalo TyfloCentrum Pardubice 

na příspěvcích a darech 301 tisíc Kč. Z toho např. 23 200 Kč od Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – na projekt Jezdíme 

na dvojkole, 10 000 Kč od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. na 

kompenzační pomůcky, 20 000 Kč od Lions Clubu Pardubice na kompenzační 

pomůcky, 20 000 Kč od společnosti AWOS s.r.o. na činnost organizace, 

80 000 Kč od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ze sbírek 

Bílá pastelka a kasičky – vodicí psi.  

c) Jiné zdroje (tržby, úroky a jiné výnosy) – v roce 2016 TyfloCentrum Pardubice 

získalo v jiných zdrojích celkem 234 tisíc Kč. Z toho 78 tisíc Kč od města 

Chrudim, ostatní např. účastnické poplatky, spoluúčast k průvodcovské a 

předčitatelské službě, zážitkové semináře aj.  

d) Vlastní zdroje (fondy) – k 31. prosinci 2016 disponovalo TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s. vlastními zdroji ve výši 700 tisíc Kč. 

 

Více informací ke zdrojům financování TyfloCentra Pardubice, o.p.s. v roce 2016 lze 

nalézt v příloze Výroční zprávy TyfloCentra Pardubice. 

Úřad práce ČR §78; 
403 448; 10% 

Pardubický kraj 
(účelová dotace); 

2238000; 52% 

Statutární město 
Pardubice; 890799; 

21% 

Pardubický kraj 
(programová 

dotace); 
 471000; 11% 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR; 

108000; 3% 

Ministerstvo vnitra 
ČR; 50000; 1% 

Město Ústí nad 
Orlicí; 6000; 0% 

Město Litomyšl; 
5000; 0% 

Město Hlinsko; 
17500; 0% 

Město Chrudim; 
78000; 2% 

Úřad práce ČR §78

Pardubický kraj
(účelová dotace)
Statutární město
Pardubice
Pardubický kraj
(programová dotace )
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR

Město Ústí nad Orlicí

Město Litomyšl

Město Hlinsko

Město Chrudim
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5. Partneři a sponzoři v roce 2016 
 

Poděkování patří každoročním velkým donátorům, jako je Pardubický kraj, Statutární 

město Pardubice, město Chrudim, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR či Ministerstvo 

vnitra ČR.  

 

 

 

Děkujeme všem donátorům a těšíme se z naší vzájemné spolupráce. 

 Další partneři a sponzoři v roce 2016 

Awos s.r.o.; Břetenář Jiří; ČSOB Pojišťovna, a.s.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Lions 
Club Pardubice; Město Hlinsko; Město Litomyšl; Město Ústí nad Orlicí; Ministerstvo 
práce a sociálních věci ČR; MŠ Závodu míru; Nadační fond Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška; SONS ČR;  Tyfloservis, o.p.s.; Úřad práce ČR 
 
Za podporu děkujeme všem partnerům, sponzorům a vystupujícím, díky jejichž 

přispění proběhl ples TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

Za pomoc při realizaci sbírky „Bílá pastelka“ děkujeme spolupracujícím školám 

a studentům. 

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají lidem se zrakovým 

postižením. 
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6. Závěr a výhled do dalších období 
 

Cílem TyfloCentra Pardubice, o. p. s. je poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem 

se zrakovým postižením v Pardubickém kraji na profesionální úrovni v souladu 

s etickými zásadami, s odpovídajícím personálním, materiálním a ekonomickým 

zázemím, což se v roce 2016 podařilo naplňovat. Tento cíl zároveň zůstává 

pro organizaci úkolem i pro další období.    

V oblasti poskytování sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociálně 

aktivizační služby, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitace) byly 

v roce 2016 naplňovány cíle a poslání jednotlivých služeb TyfloCentra Pardubice 

v souladu s dokumenty standardů kvality sociálních služeb. V průběhu roku 2016 

pokračoval proces zavádění nového nástroje měření efektivity sociálních služeb 

Krajským úřadem Pardubického kraje, a to Regionálních karet sociálních služeb 

Pardubického kraje. Pro příští období budou v tomto procesu pracovníci TyfloCentra 

Pardubice nadále pokračovat.  

V průběhu roku 2016 došlo ke změně registrace služby odborného sociálního 

poradenství, kdy kapacita uživatelů za rok v ambulantní formě byla zvýšena 

z dosavadních 90 uživatelů na 130 uživatelů a v terénní formě z 10 uživatelů na 40. 

Na konci roku pak také došlo ke zvýšení kapacit uživatelů ve službách sociální 

rehabilitace a průvodcovských a předčitatelských službách. Ve službě sociální 

rehabilitace v ambulantní formě z 60 uživatelů na 80 a v terénní ze 40 na 70 

a ve službě průvodcovské a předčitatelské došlo k navýšení kapacity ve formě 

ambulantní z 25 na 32 uživatelů a ve formě terénní také z 25 na 32 uživatelů. Toto 

zvyšování registrační kapacity reaguje na počty zájemců ve službách, kdy dochází 

ke zvyšování počtu uživatelů ve službách, a to především v terénní formě. 

Ke zvyšování počtu uživatelů ve službách dochází také z důvodu nárůstu 

tzv. jednorázových (krátkodobých) kontaktů, kdy uživatelé ve službě jsou na krátkou 

dobu (po dobu splnění zakázky), což může být někdy i jednorázový kontakt, případně 

záležitost např. jednoho měsíce, kdy není potřeba, aby uživatel ve službě setrvával 

dlouhodoběji.  

Organizace je stabilní také díky výborné a dlouhodobé spolupráci s partnery 

a donátory jako je např. Krajský úřad Pardubického kraje, Statutární město 

Pardubice, město Chrudim, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Úřad práce ČR), firma AWOS, s.r.o., ČSOB 

Pojišťovna, a.s., Elektrárny Opatovice, a.s. aj.   

Pro rok 2017 TyfloCentrum Pardubice neplánuje výrazné změny ve své činnosti. 

I nadále bude pokračovat v naplňování svého poslání, a to v poskytování kvalitních 

a komplexních služeb lidem se zrakovým postižením v Pardubickém kraji s cílem 

motivovat tyto lidi k aktivnímu životu a napomáhat jim k dosažení co největší míry 

samostatnosti poskytováním sociálních služeb ambulantní i terénní formou 

a skupinovou i individuální prací.  

 

Účetní závěrka i Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2016 byla 

přezkoumána dozorčí radou dne 22. května 2017.  

Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2016 byla odsouhlasena správní 

radou dne 22. května 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

7. Přílohy - zpráva nezávislého auditora 
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8. Kontakty 
 

 

 
PRACOVIŠTĚ PARDUBICE 

nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 500 615, 774 415 173 

e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 
www.tcpce.cz 

 
 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 

 
 

PRACOVIŠTĚ CHRUDIM 
Městský park 274, 537 01 Chrudim 

tel.: 469 623 368 
 

Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00  
                               Čtvrtek 8:00 – 12:00 

 
 

 
PRACOVIŠTĚ VYSOKÉ MÝTO 

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 774 415 173 

 
Čtvrtek 8:30 – 13:00 

 

 

 

mailto:pardubice@tyflocentrum.cz

