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Poslání
Podpora nevidomých a slabozrakých v jejich integraci do společnosti.
Poskytování příležitostí, které vedou k jejich osobnímu rozvoji a k větší míře
seberealizace.

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
nábř. Závodu míru 1961
530 02 Pardubice
IČO: 25 99 73 43
e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz
www.tcpce.cz

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. byla založena
dne
16. 9. 2003
v Pardubicích
Sjednocenou
organizací
nevidomých
a slabozrakých České republiky (SONS) se sídlem Krakovská 21, 110 00
Praha 1. Tuto společnost založila SONS za účelem poskytování služeb
definovaných v zakládací listině.
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných
soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 92.

společností

vedený

Krajským

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

1. Struktura organizace

správní rada

Dozorčí rada

Ing. Alena Páralová
(předsedkyně)
PaedDr. Stanislav Pešina
Mgr. Jan Joza

Marcela Drotárová, DiS.
(předsedkyně)
Ing. Radka Kusá
Alena Brožová

ředitelka
Dana Stoklasová, DiS.

Do 15. září 2005 byla členkou správní rady Monika Kočvarová, která na vlastní
žádost z funkce členky správní rady odstoupila a novým členem správní rady
byl zvolen Mgr. Jan Joza.
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Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s.
Na počátku roku 2005 pracovali v TyfloCentru tři zaměstnanci, na konci roku
to bylo již pět zaměstnanců na plný úvazek.
Dále TyfloCentrum zaměstnávalo dle mimořádných potřeb externí pracovníky
na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti.

ředitelka

sociální
pracovník

sociální
pracovník

hospodářsko-správní
referent

lektorka
obsluhy
náročných
kompenzačních
pomůcek
na bázi PC

Pracovní tým:
Dana Stoklasová, DiS., ředitelka
Miloslava Nohejlová, lektorka obsluhy náročných kompenzačních pomůcek
na bázi PC
Jan Pakoš, sociální pracovník (do 30. 6. 2005)
Mgr. Lenka Jurenková, sociální pracovnice (od 14. 3. 2005)
Jana Pilná, sociální pracovnice, hospodářsko-správní referent (od 1. 9. 2005)
Barbora Pscherová, DiS., sociální pracovnice (od 25. 10. 2005)
Vzdělávání zaměstnanců:
 Kurz „Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klienty“ – Fokus
Praha – vzdělávací středisko – 25 hodin, 1 pracovnice
 „Course in Englisch Language – Elementary level“ – LITE Pardubice –
půlroční kurz (cca 280 hodin), 1 pracovnice
 Průběžné vzdělávání lektorů výpočetní techniky SONS a TyfloCenter
(programové vybavení pro nevidomé a slabozraké) 68 hodin,
1 pracovnice
 Supervize s Dr. Antonínem Šimkem
 Intervize TyfloCentrum Praha, o.p.s.
 Další drobná školení, semináře – např. jak psát projekty, jak čerpat
prostředky z EU, školení a setkávání ředitelů TyfloCenter České
republiky aj.
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2. Charakteristika zařízení
TyfloCentrum Pardubice s pracovišti v Pardubicích a Chrudimi je centrem
denních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Pardubického kraje.
Cílem služeb pro občany s těžkým zrakovým postižením je:
 podpora k samostatnému životu,
 poskytování odborných informací a pomoci,
 vytváření podmínek pro integraci a zapojení do společnosti,
 minimalizace
psychologických,
zdravotních,
sociálních
a
ekonomických důsledků zrakového postižení.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Historie
V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)
v návaznosti na změny v územně správním uspořádání státu a samosprávy
rozhodla zahájit postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle
Tyfloservisu, celostátně působící obecně prospěšné společnosti, provozující
12 regionálních pracovišť, a Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního
střediska Dědina, o. p. s. SONS založila v některých krajích první krajská
střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké s názvem
TyfloCentrum, která kompletují a rozšiřují nabídku služeb pro nevidomé
a slabozraké lidi a zavádějí nové služby podle regionálních poměrů a potřeb.
Začátek názvu TyfloCentrum (TC) pochází z řeckého TYFLOS - slepý.
TyfloCentra byla založena jako místo, kde se schází nevidomí a slabozrací lidé
a kde nacházejí pomoc při svém nelehkém údělu.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. se přetransformovalo ze Střediska integračních
aktivit SONS, které v Pardubicích vzniklo v roce 2001. Vznikem TyfloCentra
Středisko integračních aktivit zaniklo. 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 klientům
v Pardubicích a v Chrudimi, postupně byl vytvářen tým pracovníků a byly
definovány jednotlivé činnosti a pravidla poskytování služeb.
V roce 2005 bylo cílem TyfloCentrum stabilizovat a rozšířit služby pro občany
s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením z Pardubic, Chrudimi a
celého Pardubického kraje.
Klienti TyfloCentra
Služby TyfloCentra Pardubice jsou určeny klientům od 14 let věku
se zrakovým nebo kombinovaným handicapem, v případě potřeby i mladším
klientům, a to především v oblasti individuální výuky na počítači s hlasovým
výstupem a v poradenství.
Služeb TyfloCentra Pardubice v roce 2005 využívalo asi 150 stálých klientů,
dalších asi 50 klientů příležitostně a jednorázově dalších 70 klientů v širokém
věkovém rozpětí včetně seniorů.
Dostupnost služeb z hlediska cílové skupiny klientů
Dopravní dostupnost – Pracoviště TyfloCentra v Pardubicích sídlí nedaleko
autobusového i vlakového nádraží v centru města, kde je poměrně dobrá
dopravní obslužnost. Pracoviště v Chrudimi je v centru města asi 1 km
od vlakového a autobusového nádraží. V sídle obou pracovišť je také
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
Časová dostupnost – klienti mohou zařízení navštívit mezi 8 a 16 hodinou
každý všední den, zpravidla po předchozí domluvě. Návštěvní hodiny
pro neobjednané jsou ve vypsaných úředních hodinách. Zájmové, sportovní

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

a vzdělávací programy se konají i v pozdějších odpoledních a večerních
hodinách.
Finanční dostupnost – služby TyfloCentra Pardubice jsou zdarma s výjimkou
asistenčních služeb (symbolický poplatek) a dále s výjimkou kurzů PC
případně týkající se práce na PC se specifickými zvětšovacími a screenreader
programy pro zrakově postižené. Základní kurzy mohou být dotovány
z rozpočtu obce.
Bezbariérovost – na budově je instalován zvukový orientační majáček
pro lepší orientaci nevidomých a slabozrakých. V TyfloCentru jsou k dispozici
základní tyflopomůcky (pomůcky pro zrakově postižené).

3. Služby TyfloCentra Pardubice, o. p. s.


Služby osobní asistence – průvodcovská služba, předčitatelská služba
a další asistenční služby, umožňující samostatně žijícím klientům
překonávat nestandardní situace nebo situace, které přesahují jejich
současné možnosti. Průvodcovské služby využilo v roce 2005 přibližně
šedesát klientů. Počet stálých klientů, kteří využívají této služby, je
okolo třiceti. Někteří klienti využívají průvodcovskou službu pouze
jedenkrát, např. návštěvníci města. Nejčastějším důvodem doprovodu je
návštěva lékaře, doprovod na úřad či volnočasovou aktivitu. O další
formy služeb osobní asistence, jako je předčítání, asistence při čtení
dopisů, přepisovaní dopisů, vyplňování formulářů apod. je také velký
zájem. Tyto služby jsou uskutečňovány především na našem pracovišti.
V roce 2005 TC poskytlo v rámci těchto asistenčních služeb 188
kontaktů.



Individuální konzultace s klienty (nebo jejich rodinnými příslušníky
a přáteli) spočívají v praktické pomoci při řešení jejich problémů, pomoci
při jednání s úřady a v psychologické podpoře klienta. Poskytování
základního a speciálního poradenství, informační činnosti
zaměřené na odbornou i laickou
veřejnost,
zprostředkování
a koordinace služeb jiných organizací nebo konzultace s různými
odborníky, základní poradenství o zařízeních a institucích poskytujících
služby těžce zrakově postiženým občanům a o základních
kompenzačních pomůckách usnadňujících překonávání nepříznivých
důsledků zrakového postižení.
Tuto službu v roce 2005 využilo cca 250 klientů, celkem uskutečněných
kontaktů 1 509.
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Podpora při hledání a realizaci pracovního uplatnění – pouze 25 %
lidí se zrakovým postižením má zaměstnání a tato situace se nadále
zhoršuje. Zanikají tradiční profese jako telefonní spojovatel či knihař
a zvyšují se nároky na zaměstnance. Problematika pracovního uplatnění
je proto velmi důležitá. V rámci této služby je klientům poskytována
pomoc při sestavování životopisů a motivačních dopisů, vyhledávání
pracovních nabídek a
spolupráce se zaměstnavateli, realizace
diagnostických, motivačních a vzdělávacích programů.
Tato služba se v roce 2005 začala velmi rozvíjet, a to především
prostřednictvím dotace z prostředků Evropského sociálního fondu.
Konkrétně se jedná o projekt „Tyfloemployability“, kdy náplní tohoto
projektu je zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro nevidomé,
slabozraké a kombinovaně (zrakově a jinak) postižené občany.
Do projektu se TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zapojilo jako partner
v polovině roku 2005.



Dobrovolnický program – probíhá ve spolupráci se Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR. Dobrovolník může pomoci
člověku se zrakovým handicapem velmi mnoho – nejčastěji společným
trávením volného času, průvodcováním, předčítáním nebo pomocí při
studiu. Dobrovolníci TyfloCentra se spolupodílí na organizaci a realizaci
volnočasových aktivit.
V roce 2005 spolupracovalo s TC 9 dobrovolníků.



Volnočasové aktivity (socioterapeutické
programy) - zrakové
postižení s sebou často přináší snížení počtu společenských kontaktů
a tím osamělost. Podstatnou část činnosti tvoří klubové a volnočasové
aktivity, které poskytují klientům náplň volného času a zároveň rozvíjejí
a obnovují jejich dovednosti. Poskytují jim také možnost k navázání
nových sociálních kontaktů. Všechny vzdělávací, zájmové a sportovní
programy jsou zároveň motivací ke společenskému setkávání,
procvičování samostatné orientace a sebeobsluhy a používání širokého
spektra dovedností. Tyto aktivity tak přirozeně napomáhají kompenzaci
důsledků zrakového postižení. Mezi účastníky klubových programů je
široké věkové rozpětí od mladých lidí až po seniory, proto jsou jim
nabízeny různé aktivity v různých časech od dopoledních po večerní.
Pořádáme např. besedy s odborníky, přátelská posezení, zábavné
programy, kulturní akce, sportovní akce a výlety atd.

Všechny tyto programy v roce 2005 pravidelně navštěvovalo asi 50 klientů.
Celkově se v roce 2005 uskutečnilo 113 akcí, kterých se zúčastnilo
1 359 osob.
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Zájmové programy
Počet uskutečněných
akcí

Počet účastníků
na akci celkově

„Naši kuchtíci“
a „Šikovné ruce“

8

46

Besedy

8

129

21

315

Výlety

4

98

„Pojďte s námi“

7

74

Besídky

2

44

Název

„Kafíčko o třetí“

Velká pozornost je věnována možnostem sportovního vyžití, protože zrakové
postižení s sebou většinou nese minimum pohybu a tím i případné zdravotní
problémy, snížení motorických schopností, obezitu. Pravidelně probíhá
relaxační cvičení, plavání, kuželky, jízda na dvojkolech, vycházky, atd.
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Sportovní programy
Počet uskutečněných
programů

Celková návštěvnost
programu

12

108

Plavání

8

118

Kuželky

10

129

7

36

Název
Relaxační cvičení

Zvuková střelba



Zvukové nahrávky - TC Pardubice vytváří a distribuuje klientům
zvukové nahrávky následujících periodik: KUKÁTKO (interní časopis TC),
Radniční zpravodaj, Magazín Pardubický kraj.
V roce 2005 TC vytvořilo a posílalo tyto časopisy klientům: KUKÁTKO 6x
ročně pro 20 klientů, Radniční zpravodaj 8x ročně pro 20 klientů a
Magazín Pardubický kraj 1x ročně pro 20 klientů. Tvorba zvukových
nahrávek je velice náročná.



Konzultace při odstraňování architektonických bariér – společně
s příslušnými odbory měst, s příslušnými stavebními institucemi,
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projektanty, architekty a firmami se zaměstnanci TyfloCentra Pardubice,
o.p.s. podílí na odstraňování architektonických bariér z hlediska osob
se sníženou schopností pohybu a orientace.
V roce 2005 TC poskytlo různým organizacím či jednotlivcům 120
konzultací
ohledně
postupu
při
odstraňování
informačních
a architektonických bariér z hlediska osob se zrakovým postižením.


Ukázky kompenzačních pomůcek – zrakovou vadu lze kompenzovat
různými pomůckami. V TyfloCentru Pardubice si lze prohlédnout a
vyzkoušet více než 50 druhů kompenzačních pomůcek.



Vzdělávací aktivity - individuální výuka klientů na náročné
kompenzační pomůcce se speciálními zvětšovacími programy či
s hlasovou podporou na bázi PC. Jedná se především o výuku
na počítači s hlasovým výstupem prostřednictvím lektorky výpočetní
techniky. Výuka probíhá individuálně buď ve středisku nebo u klienta
doma. Lektorka také učí klienty pracovat s náročnými kompenzačními
pomůckami, jako jsou např. Euréky, Arie, ozvučené telefony, atd. Do
vzdělávacích aktivit dále patří: edukační kurzy jako např. komunikace,
sebeprezentace, sociální dovednosti, ale také skupinové kurzy zaměřené
na rozvoj některých dovedností (vaření, jednoduché domácí a ruční
práce apod.) a také naučná posezení s odborníky z různých oblastí –
kultura, zdravotnictví, sport, právní záležitosti apod.
Cílem těchto aktivit je zvládnutí nebo prohloubení konkrétní dovednosti
či schopnosti, na kterou je kurz zaměřen.
V roce 2005 učila lektorka v základních kurzech 8 klientů, kterým při
individuální výuce věnovala 205 hodin. V rámci edukace proběhlo 5
aktivit při celkové účasti 47 klientů, což je 9,4 klienta na akci.
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Vzdělávací programy
Název
Kurzy na náročné
kompenzační pomůcce
se specifickými
programy pro zrakově
postižené na bázi PC
(individuální výuka)
Poradenství
o mobilních telefonech,
PC a práce s PC
Komunikace



Počet uskutečněných
programů

Celková návštěvnost
programu

6 klientů v rozsahu 50 hodin
1 klient v rozsahu 30 hodin
1 klient v rozsahu 20 hodin

většinou individuální
konzultace

106

5

47

Osvětová činnost - osvětová činnost a poskytování informací klientům
je uskutečňováno formou interního časopisu KUKÁTKO, který vychází 6x
ročně v nákladu 250 ks. KUKÁTKO dostává pravidelně 150 klientů
poštou ve zvětšeném černotisku, tzn. 900 časopisů ročně dostanou
klienti TC, dále pak cca 80 klientů dostává časopis 6x ročně
v elektronické podobě.
V roce 2005 TyfloCentrum Pardubice rozeslalo klientům celkem cca
1 380 ks časopisů.

Osvětová činnost směřuje také k očním lékařům i široké veřejnosti.
Osvěta ve školách a k veřejnosti je uskutečňována především
prostřednictvím zážitkových besed a seminářů.
V roce 2005 absolvovalo zážitkový seminář cca 1 600 účastníků.
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Další aktivity:
 Vyhledávání klientů
 Osvětová a informační činnost zaměřená na veřejnost –
„Zážitkový seminář“
 „Potápění zrakově postižených aneb sejdeme se pod vodou“
 Bambiriáda
 Účast při realizaci veřejné sbírky Bílá pastelka
 Stáže studentů vyšších odborných a vysokých škol - 8 studentů
 „Den bez aut“
 Expedice tandem
 Den otevřených dveří
 Poradenství v oblasti odbourávání architektonických
a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením
 Terénní práce
 Kulturní akce – divadelní představení, koncerty.
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4. Finanční zpráva
Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2005
NÁKLADY v tis.:
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

381
381
287
16
33
2
236
807
600
207
17
17
1
1
1 493

VÝNOSY v tis.:
Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
Tržby za vlastní výrobky
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

40
98
1
71
26
48
48
1 067
1 067
1 253

HOSP. VÝSLEDEK v tis.:
Výsledek hospodaření před zdaněním

- 240

40

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Majetek a závazky

AKTIVA v tis. k 31. 12. 2005:
Dlouhodobý majetek celkem
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Odběratelé
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Náklady příštích období
Aktiva celkem

PASIVA v tis. k 31. 12. 2005:
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k inst. soc. zabezp.
A veř. zdrav. poj.
Daň z příjmů
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období 1

Stav k poslednímu dni
účetního období 2

202
256

0
360

- 54

- 360

286
1
274
26
4
244
11
488

274
148
116
14
0
102
10
274

369
91
85
193
119
13
50

143
121
262
- 240
131
22
58

31

34

12
13
488

7
10
274
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5. Výrok auditora
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6. Závěr, poděkování
Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo
v průběhu roku 2005
V roce 2005 nedošlo k žádným změnám zakládací listiny.
Za podporu děkujeme:
Krajský úřad Pardubického kraje
Magistrát města Pardubic
Městský úřad Chrudim
Ing. Alena Páralová
Ing. Tomáš Pešina
RCD Radiokomunikace
Awos, s.r.o.
Lions Club
České dráhy
Městské informační centrum
Univerzita Pardubice
Domov mládeže Rožkova
Vyšší odborná škola Pardubice
MŠ Závodu míru
KD Dubina
Miss Mary
www.chrudimka.cz
ÚMO Pardubice II – Polabiny
ÚMO Pardubice IV – Pardubičky
MO Pardubice VI se sídlem ve Svítkově
Drobní dárci:
Říhová Jindřiška
Štěpánka Lorencová
Zuzana Pithartová
Anežka Otýpková
Božena Jiráčková
Martin Čapek – autoopravna
Děkujeme všem lektorům, dobrovolníkům a partnerům, kteří ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu realizují tyto programy.
Relaxační cvičení – PaedDr. Stanislav Pešina, Jana Švejdová
Sportovní a turistické aktivity – Alena Brožová
Besedy – JUDr. Lucie Víšková, Mgr. Ivana Liedermanová, p. Srbek,
Ing. Jaroslav Vávra, Ing. Otakar Morávek, Mgr. Marta Novotná, Mgr. Martina
Šonská, Mgr. Daniela Morávková, Mgr. Kristýna Balíková
Potápění – Pavel Počepický, František Pudil
Besídky – MŠ nábř. Závodu míru 1961

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Spolupracující organizace
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
TyfloCentra v jiných regionech
Tyfloservis, o. p. s. Hradec Králové
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o. p. s.
Speciální střední školy pro studenty se zrakovým postižením
Česká abilympijská asociace
Zdravé město Chrudim
Magistrát města Pardubic
Městský úřad Chrudim
Pardubický kraj
České dráhy
Lions Club Pardubice
Městské informační centrum
Domov mládeže Rožkova
Vyšší odborná škola Pardubice
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase pomáhají
realizovat dobrovolnický program.

V Pardubicích, 17. 5. 2006

Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice,o.p.s za rok 2005, kterou zpracovala
Dana Stoklasová, DiS., byla schválena na schůzi správní rady dne
23. 6. 2006.
Účetní závěrka i Výroční zpráva za rok 2005 byla přezkoumána dozorčí radou
dne 17. 6. 2006.
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