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1. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem denních sluţeb pro osoby s těţkým 
zrakovým postiţením v Pardubickém kraji. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je obecně 
prospěšnou společností, která byla u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, 
vloţka 92, zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 16. září 2003. 
Statutárním orgánem byla v roce 2010 správní rada. 
Zakladatelem této obecně prospěšné společnosti je Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR). 
Uţivatelé sluţeb jsou v rámci sluţeb a volnočasových aktivit vzděláváni 
a připravováni k maximální samostatnosti řešení problémů, které toto těţké postiţení 
přináší. 
 

1.1. Poslání společnosti 

 
Posláním společnosti je poskytovat sociální sluţby pro osoby s těţkým zrakovým 
postiţením – nevidomé a slabozraké, a osoby s jiným zdravotním, zejména 
kombinovaným (zrakovým a jiným) postiţením, které vedou k jejich integraci 
do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. 
 

1.2. Cíle společnosti 

 
Cíle sluţeb společnosti TyfloCentrum Pardubice jsou: 

 podpora k samostatnému ţivotu, 

 poskytování odborných informací a pomoci, 

 vytváření podmínek pro integraci a zapojení do společnosti, 

 minimalizace psychologických, zdravotních, sociálních a ekonomických 
důsledků zrakového postiţení, 

 motivace k aktivnímu ţivotu, 

 poskytnutí náplně volného času, 

 rozšíření znalostí a všeobecný rozhled, 

 zvýšení počtu kontaktů s jinými lidmi, 

 zmírňování izolovanosti a osamělosti lidí se zrakovým postiţením. 
 
 

      
Prostory TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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2. 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 sluţeb. Vedle 
Tyfloservisu, celostátně působící obecně prospěšné společnosti, a Pobytového 
rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s., SONS ČR zaloţila 
v některých krajích první krajská střediska sociálních sluţeb pro nevidomé 
a slabozraké s názvem TyfloCentrum. Tato střediska kompletují a rozšiřují nabídku 
sluţeb pro osoby nevidomé a slabozraké a zavádějí nové sluţby podle regionálních 
poměrů a potřeb. 
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 ţádosti o granty na rok 2004. 
V roce 2004 začalo TyfloCentrum Pardubice poskytovat sluţby uţivatelům 
v Pardubicích a v Chrudimi. Byl vytvářen tým pracovníků a byly definovány jednotlivé 
činnosti a pravidla poskytování sluţeb. V následujících letech se podařilo sluţby 
stabilizovat a rozšířit. V roce 2006 vzniklo poradenské místo v Litomyšli.  
V letech 2006 – 2008 a v roce 2010 se TyfloCentrum Pardubice věnovalo také 
realizaci projektů Evropské unie, spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky, kdy se v roce 2010 jednalo o projekty 
„Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postiţením 
v Pardubickém kraji“ a „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální sluţby“. 
Od září 2010 bylo otevřeno pracoviště TyfloCentra Pardubice ve Vysokém Mýtě, kdy 
do konce roku probíhalo navazování kontaktů s úřady apod. Od ledna 2011 zahájilo 
pracoviště provoz.  
Cílem TyfloCentra Pardubice je i nadále poskytovat stávající rozsah sluţeb 
a pracovat na jejich zkvalitnění s ohledem na potřeby uţivatelů sluţeb a dodrţování 
standardů kvality sluţeb. 
 
 
 

 
                                                                  Ukázky výrobků uţivatelů sluţeb 
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3. Struktura organizace 
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Sociální pracovníci  

Pedagogický pracovník 
(lektor) obsluhy 
náročných 
kompenzačních 
pomůcek na bázi PC  
 

Pracovníci 
v sociálních 

sluţbách   

Dobrovolníci 

 
Správní rada k 31.12.2010 
Předseda: PhDr. Milan Pešák 
Členové: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Radka Svačinová 
 
 
Dozorčí rada k 31.12.2010 
Předseda: Mgr. Jan Maria Joza 
Členové: PaedDr. Stanislav Pešina, Ing. Monika Kočvarová 
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3.1. Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

Pracovní tým: 

 Bc. Dana Stoklasová, ředitelka 

 Bc. Zuzana Vodehnalová, zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice 

 Markéta Tamchynová, zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice 

 Simona Kupcová, pracovnice v sociálních sluţbách 

 Miroslava Ţďárská, sociální pracovnice  

 Mgr. Michal Morávek, lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek  

      na bázi PC, pedagogický pracovník 

 Radek Šmaha, pracovník v sociálních sluţbách 

 Petr Hromádko, pracovník v sociálních sluţbách 

 Mgr. Věra Hrstková, sociální pracovnice 

 Mgr. Lenka Rendošová, sociální pracovnice 

 Markéta Holubová, pracovnice v sociálních sluţbách 

 Bc. Eva Ligocká, sociální pracovnice 

 Mgr. Lenka Vaněčková, sociální pracovnice, rodičovská dovolená 

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zaměstnávalo v průběhu roku 2010 dle potřeb externí 

pracovníky. 

K 31.12.2010 pracovalo v TyfloCentru Pardubice, o.p.s. 10 zaměstnanců. 

 

 

Zaměstnanci a dobrovolnice pardubického TyfloCentra s předsedou správní rady 
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3.2. Vzdělávání zaměstnanců 

 
Všichni zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou průběţně vzděláváni. Účastí 
na kurzech také naplňují vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách dle zákona 
č.108/2006 Sb. 
 

Datum kurzu Název kurzu 
Rozsah 
hodin 

Organizátor 
kurzu 

Jména pracovníků 

29. - 30.3. 
Budování vztahu 

s uţivatelem 
sociálních sluţeb 

18 
Claritas, 

o.p.s., Praha 

Ţďárská, Tamchynová, 
Vodehnalová, Hromádko, 
Šmaha, Morávek, Stoklasová, 
Rendošová, Vaněčková, 
Kupcová 

20.4. 
Budování vztahu 

s uţivatelem 
sociálních sluţeb 

6 
Claritas, 

o.p.s., Praha 

Ţďárská, Tamchynová, 
Vodehnalová, Hromádko, 
Šmaha, Morávek, Stoklasová, 
Rendošová, Vaněčková, 
Kupcová 

1.7. 

Lektor výuky obsluhy 
náročných 
kompenzačních 
pomůcek na bázi PC 
pro těţce zrakově 
postiţené 

8 
Tyflokabinet 
SONS Praha 

Šmaha 

22.10. - 24.10. 

Sociálně právní 
poradenství pro 
osoby se zrakovým 
postiţením 

24 
Tyflokabinet 
SONS Praha 

Tamchynová, Rendošová, 
Ligocká 

29.9 . - 30.11. 

Sociální pracovník 
pro lidi se 
zdravotním 
postiţením a seniory 

202 
Claritas, 

o.p.s., Praha 
Tamchynová, Hrstková 

11.12. 

MS Office Excel 
2007 se zaměřením 
na těţce zrakově 
postiţené 

8 
Eye – T. cz, 

Úpice 
Šmaha 

14.12. 

Lektor výuky obsluhy 
náročných 
kompenzačních 
pomůcek na bázi PC 
pro těţce zrakově 
postiţené 

8 
Tyflokabinet 
SONS Praha 

Šmaha 

 
                                                   Kurz: Budování vztahu s uţivatelem sociálních  sluţeb 
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4. Cílová skupina TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

Sluţby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi, 
Litomyšli a Vysokém Mýtě jsou určeny všem osobám s těţkým zrakovým nebo 
kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postiţením (případně jejich rodinným 
příslušníkům), kteří mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci. Cílovou 
skupinou jsou osoby se zrakovým postiţením ţijící nebo působící na území 
Pardubického kraje ve věku od 16 let . 
 

Příklady zrakového postiţení: 

 

Zelený zákal                                                                                Makulární degenerace 

 

 

 

  

         

 

 

 

Šedý zákal                                                                                  Časné odchlípení sítnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2010 vyuţívalo sluţeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. celkem 202 uţivatelů 
z celého Pardubického kraje. Někteří z nich navštěvovali středisko a ostatní 
pracoviště  pravidelně,  jiní vyuţili nabídku sluţeb pouze příleţitostně.  
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5. Sluţby a zásady poskytování sluţeb TyfloCentra  
Pardubice, o.p.s. 

 
Sluţby TyfloCentra Pardubice jsou rozděleny na základní a doplňkové. 
 
Základní sluţby 

 Průvodcovské a předčitatelské sluţby 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociální rehabilitace 

 Sociálně aktivizační sluţby 
 

 Doplňkové sluţby 

 Podpora pracovního uplatnění 

 Poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér 
z hlediska osob se zrakovým postiţením 

 Osvětová činnost 

 Dobrovolnický program 

 Technická podpora 
 
 

Zásady poskytování sluţeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 

 Naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách. 

 Uplatňování individuálního přístupu k uţivateli sluţeb. 

 Předcházení sociálnímu vyloučení. 

 Sluţba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí. 

 Sluţba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských 

práv a svobody. 

 Sluţby jsou poskytovány v souladu s Etickým kodexem pracovníků 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 Při poskytování sluţeb je postupováno v souladu s vnitřními pravidly  

na ochranu práv uţivatele. 

 

5.1. Základní služby 

5.1.1. Průvodcovské a předčitatelské služby 

 
Průvodcovské a předčitatelské sluţby poskytuje TyfloCentrum Pardubice ambulantně 
(ve střediscích pardubického TyfloCentra) nebo terénně. Sluţba je také poskytována 
v místě bydliště uţivatele sluţeb (většinou se jedná o předčitatelskou sluţbu). 
Nejčastějším důvodem doprovodu je návštěva lékaře, doprovod na úřad nebo 
doprovod do pardubického TyfloCentra  za účelem vyuţití sluţeb (poradenství, 
sociální rehabilitace), nejvíce je však tato sluţba vyuţívána na výlety, dvojkola či 
jinou sociálně aktivizační sluţbu.  
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Počet uţivatelů, kteří vyuţívají sluţbu opakovaně několikrát v roce, se pohybuje 
okolo deseti, cca šedesát uţivatelů vyuţívá průvodcovskou sluţbu v souvislosti 
s návštěvami na akcích sociálně aktivizačních sluţeb. Jiní uţivatelé vyuţijí 
průvodcovskou sluţbu pouze jedenkrát.  
Předčitatelské sluţby vyuţívají uţivatelé sluţeb především k vyplňování formulářů. 
Méně často k předčítání a zapisování. 
 

Průvodcovské sluţby na akce TyfloCentra Pardubice jsou 
zdarma od nejbliţší zastávky hromadné dopravy. 
Průvodcovské a předčitatelské sluţby jsou hrazeny uţivatelem 
sluţby dle platného ceníku,  50 Kč/hod.  
V roce 2010 byla průvodcovská a předčitatelská sluţba 
v rozsahu cca 130  hodin hrazena uţivateli sluţeb. Další 
hodiny průvodcovské a předčitatelské sluţby byly poskytnuty 
za účelem vyuţití sluţeb TyfloCentra Pardubice cca 240 hodin 
zdarma. 
 

 

5.1.2. Odborné sociální poradenství 

 
Poradenství probíhá jako individuální konzultace s osobami s těţkým zrakovým 
postiţením spočívající v praktické pomoci při řešení jejich problémů, při komunikaci 
s úřady a v psychické podpoře.  
Pracovníci TyfloCentra Pardubice poskytují: 

 odborné sociálně právní poradenství, 

 odborné poradenství týkající se kompenzačních pomůcek (jejich názorné 

předvedení, vyzkoušení a zapůjčení), 

 odborné poradenství v oblasti odbourávání bariér (pomoc institucím při 

odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska osob se 

sníţenou schopností orientace), 

 základní poradenství, 

 zprostředkování kontaktu s navazujícími odbornými pracovišti. 

Sluţbu odborného sociálního poradenství vyuţilo v roce 2010 celkem 202 uţivatelů 
sluţeb. 
Některé kontakty mají statut intervence, kdy jednání trvalo déle neţ 30 minut. Těchto 
jednání zaznamenali zaměstnanci cca 600. Tato jednání jsou vedena sociálními 
pracovníky s uţivatelem sluţeb o samotě. 
Jednání, která jsou kratší neţ 30 minut, mají statut kontaktu. Zaměstnanci 
zaznamenali v minulém roce cca 900 kontaktů, které byly provedeny osobně, 
telefonicky či písemně.  
Do odborného sociálního poradenství patří také PC poradenské konzultace, 
poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (ve středisku v Pardubicích je moţno 
si prohlédnout přes padesát druhů kompenzačních pomůcek). V roce 2010 bylo 
uskutečněno v těchto oblastech přes sto konzultací.  
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Přibliţně tisíc konzultací bylo zaznamenáno s partnery a spolupracujícími 
organizacemi a přibliţně jedno sto konzultací v oblasti odstraňování informačních 
a architektonických bariér z hlediska osob se zrakovým postiţením.  
V rámci této sluţby bylo také v roce 2010 vydáno šest čísel interního časopisu 
KUKÁTKO, ve kterém TyfloCentrum Pardubice informuje : 

 o dění v organizaci, 

 o ţivotě lidí se zrakovým postiţením, 

 o pořádaných akcích, 

 o novinkách v legislativě, 

 o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek, aj. 
 
V roce 2010 bylo uţivatelům sluţeb rozesláno 750 výtisků ve zvětšeném černotisku, 
234 rozesláno e-mailem a 162 ve zvukové podobě. Časopis KUKÁTKO je 
distribuován v černotisku a elektronické podobě také odborné a široké veřejnosti. 
Celkem bylo v roce 2010 distribuováno přes 2080 ks interního časopisu. Kaţdý 
uţivatel sluţeb si můţe zvolit, jakou formou časopis bude odebírat.                       
 
 

5.1.3. Sociální rehabilitace 

 

Sluţby sociální rehabilitace se uskutečňují na pracovištích TyfloCentra Pardubice 
nebo v místě bydliště uţivatele. Součástí sociálně rehabilitačních sluţeb jsou 
především aktivity zaloţené na bázi motivace a zmírňování negativních dopadů 
zrakového postiţení na psychiku člověka zrakově postiţeného. Do sluţeb sociální 
rehabilitace společnosti patří vzdělávací aktivity, které vedou osoby zrakově 
postiţené k větší samostatnosti, zvyšují jim sebevědomí a napomáhají osobnímu 
rozvoji. 

 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. 

 Skupinové kurzy zaměřené na rozvoj dovedností – drobné domácí a ruční 
práce, vaření aj. 

Velkou oblibu mezi skupinovými kurzy sociální rehabilitace mají Šikovné ruce, Naši 
kuchtíci, kurz Komunikace. V neposlední řadě si uţivatelé oblíbili taneční kurz. Tento 
kurz vyvrcholil prvním plesem pardubického TyfloCentra.  
 
        Taneční kurz                                                                         Ples pardubického TyfloCentra 
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Rekondice – vícedenní pobytové vzdělávací sociálně rehabilitační programy, kdy 
cílem vícedenního pobytu je naučit uţivatele sluţeb něčemu novému či se zdokonalit 
v jiţ naučené dovednosti.  
 
  
Turistická rekondice Uherské Hradiště                                                                

 
 
 

 
 

 

 

 

 

5.1.3.1. Nácvik obsluhy náročných kompenzačních pomůcek  
TyfloCentrum Pardubice nabízí kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek v několika 
úrovních, které závisí na individuálních schopnostech a potřebách uţivatelů sluţeb. 
Výuka probíhá dle dohody jak na pracovištích TyfloCentra Pardubice, tak v domácím 
prostředí uţivatele. 
 
Jedná se především o zaškolení v ovládání: 

 kompenzačních pomůcek na bázi PC spojené s výukou práce s internetem, 
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 digitálních zvětšovacích lup, 

 digitálního čtecího přístroje s hlasovým či hmatovým výstupem pro nevidomé, 

 mobilního telefonu s hlasovým výstupem aj. 
 
                                                                

                                                                                                 Počítačový krouţek                           

V rámci práce na PC také TyfloCentrum 
Pardubice organizuje počítačový krouţek. 
Počítačový krouţek pravidelně navštěvuje 14 
uţivatelů sluţeb. 
Uţivatelé sluţeb také ve velké míře vyuţívají 
individuální výuku na počítači. 
 
V roce 2010 ukončilo nebo započalo 
individuální kurz nácviku obsluhy náročné 
kompenzační pomůcky na bázi PC celkem 
osm uţivatelů sluţeb. Délka základního 
kurzu je 30 nebo 50 hodin. 
 
 

 

5.1.3.2. Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby 

 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje „Individuální projekt Pardubického kraje 
na sociální sluţby“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního 
rozpočtu České republiky. Projekt je realizován od 1.1.2010 do 1.1.2013 v celkovém 
rozpočtu 2 117 615 Kč.  
Hlavním cílem projektu je pomáhat osobám se zrakovým postiţením k větší míře 
samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti a uplatnění se 
na trhu práce. 
Mezi vzdělávací aktivity v rámci projektu patří především skupinové kurzy zaměřené 
na komunikaci (kurz Komunikace, kurz Anglického jazyka) a rozvoj dovedností 
(Šikovné ruce, Naši kuchtíci). Uskutečňují se také besedy s různými vzdělávacími 
tématy či individuální konzultace. 
Celkem se kurzů v rámci projektu zúčastnilo 119 uţivatelů (počítáno opakovaně). 
 
 
 
Šikovné ruce                                                                                 Kurz Komunikace 
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5.1.4. Sociálně aktivizační služby  

 

Sociálně aktivizační sluţby jsou pro osoby se zrakovým postiţením důleţité, neboť 
jim poskytují náplň volného času a zároveň rozvíjí a obnovují jejich dovednosti. 
Poskytují jim také moţnost k navázání nových sociálních kontaktů. Při setkáních si 
mezi sebou mohou vyměňovat zkušenosti a postřehy ze ţivota lidí se zrakovým 
postiţením a působí tak jako svépomocná skupina.                                              
Všechny zájmové, sportovní a společenské aktivity jsou zároveň motivací 
ke společnému setkávání, procvičování samostatné orientace a sebeobsluhy 
a pouţívání širokého spektra dovedností. Sluţbu vyuţívají lidé v produktivním věku 
i senioři. Jsou jim nabízeny různé aktivity v různých časech od dopoledních hodin 
po večerní. 
TyfloCentrum Pardubice pořádá také besedy z různých oblastí – kultura, 
zdravotnictví, sport apod. 
Cílem těchto aktivit je zvládnutí nebo prohloubení konkrétní dovednosti či schopnosti.  
Plán aktivit připravují pracovníci pardubického TyfloCentra  vţdy na dva měsíce 
dopředu. Kaţdý měsíc si uţivatelé mohou vybrat ze sedmi aţ osmi aktivit. Většina 
sociálně aktivizačních aktivit má své skalní příznivce.  
Velkou oblibu, zejména mezi uţivateli seniorského věku, mají Kafíčka. Oblíbené jsou 
také výlety, kinokavárna, besedy, mikulášská besídka, vánoční oběd aj. Ohlas  
u seniorů měl i relaxační pobyt v Lázních Poděbrady. Mezi aktivity, které neprobíhají 
pravidelně, patří např. návštěva solné jeskyně, masáţe, hudební odpoledne a další 
aktivity.    
 
 
    Výlet Mníšek pod Brdy                                                               Výlet do planetária v Brně 

                  

                                 

V roce 2010 vyuţilo nabídku 110 aktivit celkem 754 účastníků (počítáno opakovaně). 

  

 

5.1.4.1. Sportovní aktivity 

Velká pozornost v rámci sociálně aktivizačních sluţeb je věnována moţnostem 
sportovního vyţití, protoţe zrakové postiţení s sebou většinou nese minimum 
pohybu, a tím i případné zdravotní problémy či sníţení motorických schopností. 
V TyfloCentru Pardubice pravidelně probíhá cvičení na balonech a hraní kuţelek 
v místní kuţelně. Na plavání a bowling se dojíţdí do Chrudimi. 
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Jednorázovými akcemi, které byly pro uţivatele v roce 2010 připraveny, byla 
lukostřelba a jízda na dračích lodích. Mezi jiţ tradiční sportovní aktivity patří  
turistická rekondice a jízda na tandemových kolech. V roce 2010 mohlo 
TyfloCentrum Pardubice, za přispění sponzorského daru Internacional Power 
Opatovice, a.s., zakoupit nové tandemové kolo.  
      
                              Cvičení na balonech 

                               
 
 
Lukostřelba                                                                                             Kuţelky 

                     
 
 
 
 
                                                Dračí lodě 
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5.2. Doplňkové služby 

5.2.1. Podpora pracovního uplatnění 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo v únoru 2010 realizaci projektu „Komplexní 
program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postiţením v Pardubickém kraji“. 
Projekt je určen na podporu zaměstnanosti zrakově postiţených osob, které působí  
na území Pardubického kraje, ve věku 18 – 65 let.  
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Doba realizace 
projektu od 1.2.2010 do 31.1.2012, v celkové výši rozpočtu 4 562 303 Kč. 
 
Hlavní cíle: 

 udrţitelnost a zvýšení zaměstnanosti osob se zrakovým postiţením a osob 
dlouhodobě nezaměstnaných z téţe cílové skupiny,  

 zvýšení sebedůvěry a adaptability lidí se zrakovým postiţením, 

 podpora potencionálních zaměstnavatelů osob se zrakovým postiţením. 
 

Aktivity projektu: 

 široké spektrum vzdělávání v měkkých dovednostech, 

 rozšířené kvalifikační vzdělávání (PC kurzy, kvalifikační kurz „Pracovník 
v sociálních sluţbách“),  

 tréninkové zaměstnávání, 

 přímá asistence – uţivatelům (uchazečům o zaměstnání), zaměstnavatelům, 
podpora na pracovništi, 

 aj. 
 

 
 

V roce 2010 proběhly 4 pobytové kurzy zaměřené na sebereflexi a sebepoznání, 
komunikační dovednosti, osobní a firemní kulturu a chování na trhu práce. Těchto 
pobytových kurzů se zúčastnilo celkem 23 osob se zrakovým postiţením. Dále 
proběhl kurz pracovního práva a kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních sluţbách“. 
Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 13 osob se zrakovým postiţením. Různých 
seminářů v rámci projektu se zúčastnilo 31 osob z řad lidí se zrakovým postiţením 
a potencionálních zaměstnavatelů.  
 
                                                             Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních sluţbách 
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5.2.2. Osvětová činnost 

Osvětová činnost je směřována k široké veřejnosti, dále také k očním lékařům, 
institucím aj.  
Osvětovou činnost zejména reprezentuje záţitkový seminář, účast na veletrzích 
sociálních sluţeb a jiné prezentační akce pro širokou veřejnost (Bambiriáda, Den 
otevřených dveří atd.). 
V roce 2010 se záţitkových seminářů a prezentačních akcí zúčastnilo přes 2186 lidí. 

 
      Záţitkový seminář v mateřské škole                                            Záţitkový seminář na střední škole 

             
 

                                            
 
 
 
                                                 Veletrh sociálních sluţeb Pardubice  

                                  
 

 
 
 
 
 
Bambiriáda Chrudim                                                                     Den otevřených dveří 
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5.2.3. Dobrovolnický program 

Dobrovolníci TyfloCentra Pardubice se spolupodílejí na organizaci a realizaci 
sociálně aktivizačních sluţeb, věnují se průvodcovské a předčitatelské sluţbě a 
pomáhají lidem se zrakovým postiţením smysluplně trávit volný čas (chodí s nimi na 
procházky, do kaváren, na nákupy aj.). Dobrovolnický program probíhá ve spolupráci 
se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR.  
V roce 2010 pracovalo v dobrovolnickém programu devět dobrovolníků. 

 

5.2.4. Poradenství při odstraňování architektonických a informačních 
bariér z hlediska osob se zrakovým postižením 

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. provádí konzultace v oblastech: 

 odstraňování architektonických bariér (zřizování vodicích linií, ozvučování 
křiţovatek a další), 

 odstraňování informačních bariér (zvukové nahrávky, orientační zvukové 
majáčky a další). 

 

  
                                                                               Ukázka vodicích linií na křiţovatkách 

           
 

 
                                          Zvukový majáček 

                                                    
 



TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.  19  

5.2.5. Další aktivity 

 

 Depistáţ – vyhledávání nových uţivatelů sluţeb 

 Terénní práce 

 Účast při realizaci sbírky „Bílá pastelka“ 

 Praxe studentů vyšších odborných a vysokých škol 

 Technická podpora 
 

V říjnu 2010 pořádalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ve spolupráci s Klubem drţitelů 
vodicích psů a Afi Palácem „Kvalifikační závod pro Mistrovství České republiky 2011 
ve výkonu vodicích psů pro nevidomé“. 
       
  
 

                               
                   Kvalifikační soutěţ vodicích psů                                    

                    
 

 

 

 

 

 

6. Dostupnost sluţeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

6.1 Dopravní dostupnost 

 

Sluţby TyfloCentra Pardubice jsou ve všech střediscích dobře dostupné od zastávek 
hromadné dopravy. Zájmové, sportovní a vzdělávací programy se konají 
i v pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách. 
Pracoviště Pardubice sídlí nedaleko autobusového i vlakového nádraţí v centru 
města, kde je dobrá dopravní obsluţnost. 
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Pracoviště Chrudim je v centru města cca 1 km od vlakového a autobusového 
nádraţí. 
 
Poradenské místo v Litomyšli je vzdáleno cca 300 metrů od autobusového nádraţí 
a sídlí v budově Městského úřadu v Litomyšli. 
 
Poradenské místo ve Vysokém Mýtě sídlí v přízemí budovy Centra sociálních sluţeb 
cca 1 km od autobusového nádraţí. 
 

6.2. Úřední hodiny 

 

Pracoviště Pardubice 
nábř. Závodu míru 1961, 
530 02 Pardubice  
tel.: 466 500 615 
web: www.tcpce.cz 
e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

 
Po 8 – 12, 13 – 16 
Út 8 – 12, 13 – 16 
St  8 – 12, 13 – 16 
Čt 8 – 12 

 
 

Pracoviště Chrudim 
Městský park 274, 537 01 Chrudim 
tel.: 469 623 368 
 
St 8 – 12, 1230 – 15 
Čt 8 – 12 
 
 
Pracoviště Litomyšl 
J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl 
(přízemí budovy Městského úřadu, 
sídlo soc. odboru) 
tel.: 774 415 173 
 
kaţdé třetí pondělí v měsíci 
830 – 1230, po domluvě 13 – 15 
 
 
Pracoviště Vysoké Mýto 
Plk. B. Kohouta 914, 
566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 774 415 173 
 
Čt 830 – 13 
 

mailto:pardubice@tyflocentrum.cz


TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.  21  

6.3. Finanční dostupnost 

 

Většina sluţeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je zdarma. Výjimku tvoří průvodcovské 
a předčitatelské sluţby a technická podpora. Tyto sluţby jsou zpoplatněny dle ceníku sluţeb. Dále 
jsou zpoplatněny kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi počítače. Kurzy 
mohou být hrazeny z příspěvků, které poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
 

6.4. Bezbariérovost 

 

Prostory všech pracovišť TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou bezbariérově upraveny pro osoby se 
zrakovým postiţením. Na budově v Pardubicích, kde TyfloCentrum Pardubice sídlí, je 
nainstalován akustický orientační majáček. Část výukových prostor se nachází v přízemí budovy 
a jsou přístupné i pro osoby s pohybovým postiţením.  
Prostory pracoviště v Chrudimi se nacházejí ve druhém patře budovy s výtahem. Pracoviště 
v Litomyšli sídlí v přízemí budovy Městského úřadu. I zde je bezbariérový přístup. Pracoviště ve 
Vysokém Mýtě sídlí v přízemí budovy Centra sociálních sluţeb, je zde bezbariérový přístup. 
 
Ozvučení budovy akustickým majáčkem 
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7. Hospodaření společnosti 

 

7.1. Rozpočet služeb dle subjektů financování 

 

Název projektu Celková dotace (Kč) Název sluţby 

Pardubický kraj 120 000 SAS,SR,OSP 

Město Chrudim 70 000 PPS 

MmP 180 000 SAS 

MPSV 600 000 SAS 

MPSV 177 000 PPS 

MPSV 214 000 OSP 

MPSV 500 000 SR 

MmP 70 000 PPS 

Pardubický kraj 20 000 PPS 

MmP 91 000 Nájemné – všechny sluţby 

Pardubický kraj 95 000 OSP 

EU, OP LZZ 4 562 303 
Integrace  ZP na trh práce v Pard. kraji  
(částka pro období 02/2010 – 02/2012) 

Individuální projekt 
Pardubického kraje 

600 000 SR 

 
 

Sloţení hlavních přispěvatelů 
 

Magistát města Pardubice

Pardubický kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Chrudim

Individuální projekt Pardubického kraje

 
Zkratky: 
MmP – Magistrát města Pardubic 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
SAS – Sociálně aktivizační sluţby 
SR – Sociální rehabilitace 
SP – Sociální poradenství 
PPS – Průvodcovské a předčitatelské sluţby 
OSP – Odborné sociální poradenství 
ZP – Zrakově postiţených 

 
Další zdroje financí na realizaci dílčích projektů získává pardubické TyfloCentrum např. z veřejné 
sbírky Bílá pastelka nebo ze sponzorských darů. 
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7.2. Finanční zpráva 

 
Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2010 

                                        
 

 
                
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÁKLADY v tis.: 
 

 

 
Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 

Spotřebované nákupy celkem 370 5 

Spotřeba materiálu 325 0 

Spotřeba energie 45 0 

         Prodané zboţí 0 5 

Sluţby celkem 1645 0 

Opravy a udrţování 40 0 

Cestovné 59 0 

Náklady na reprezentaci 9 0 

Ostatní sluţby 1537 0 

Osobní náklady celkem 3078 0 

Mzdové náklady 2313 0 

Zákonné sociální pojištění 765 0 

Daně a poplatky celkem 0 1 

Ostatní náklady celkem 53 0 

Kursové ztráty 0 0 

Jiné ostatní náklady 53 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 

Náklady celkem 5147 6 

 
  

VÝNOSY v tis.: 
 

 

Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem 828 7 

        Trţby z prodeje sluţeb 828 0 

        Trţby za prodané zboţí 0 7 

Ostatní výnosy celkem 252 0 

Přijaté příspěvky celkem 86 0 

Provozní dotace celkem 4131 0 

Výnosy celkem 5297 7 

 
  

 
  

HOSP. VÝSLEDEK v tis.: 
  

Výsledek hospodaření před zdaněním 150 1 
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AKTIVA v tis.: 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 
1.1.2010 

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období 
31.12.2010 

Dlouhodobý majetek celkem 0 49 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 13 217 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 769 1016 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 49 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku 

-769 -967 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku 

-13 -217 

Krátkodobý majetek celkem 619 668 

Zásoby 0 9 

Pohledávky celkem 50 66 

    Odběratelé 0 0 

    Poskytnuté provozní zálohy 50 52 

    Ostatní pohledávky 0 0 

    Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
    se státním rozpočtem 

0 14 

    Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
    s rozpočtem orgánů územních samospráv.cel. 

0 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 536 590 

    Pokladna 17 31 

    Účty v bankách 519 559 

Jiná aktiva celkem 33 3 

    Náklady příštích období 33 3 

    Příjmy příštích období 0 0 

Aktiva celkem 619 717 

   

   

PASIVA v tis.:   

Vlastní zdroje celkem 525 552 

Jmění celkem 440 316 

    Vlastní jmění 176 176 

    Fondy 264 140 

Výsledek hospodaření celkem 85 236 

     Účet výsledku hospodaření 0 151 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 51 0 

     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  
     minulých let 

34 85 

Cizí zdroje celkem 94 165 

Krátkodobé závazky celkem 94 -68 

      Dodavatelé  19 59 

      Ostatní závazky 18 18 

      Přijaté zálohy 5 -217 

      Zaměstnanci 0 0 

      Závazky k  
      institucím sociálního zabezpečení  
      a veřejného zdravotního pojištění 

0 0 

      Daň z příjmů 0 0 

      Dohadné účty pasivní 52 72 

      Výnosy příštích období 0 233 

      Ostatní krátkodobé finanční  
      Výpomoci 

0 0 

Pasiva celkem 619 717 



 

7.3. Výrok auditora 
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8. Partneři a sponzoři  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí   Krajská knihovna Pardubice 
Strukturální fondy Evropské unie   MŠ Závodu míru 
ÚMO Pardubice I – střed    SPORT – Pelikán a synové, v.o.s. 
ÚMO Pardubice II – Polabiny   Albano Avgustini spol. s r.o. 
GE Money Bank, a.s.   learn2grow 
International Power Opatovice, a.s.   Batavia 
Chovanec Group s.r.o.    Miloš Tichý 
EURO FUTURE, s.r.o.   Umělecká agentura Cassiopeiea 
Břetenář Jiří   VOŠ  Pardubice 
Domov mládeţe Roţkova   TyfloCentra v jiných regionech 
Jednoroţec Pardubice   Drobní dárci: 

Kosmetické studio Marylin, Veska   Štěpánka Lorencová, Aneţka Otýpková 

město Chrudim 



TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.         27 
 

 

9. Poděkování 
 
Za podporu také děkujeme všem lektorům, dobrovolníkům a partnerům, kteří 
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomohli realizovat programy 
TyfloCentra Pardubice: 
Pavel Rulík (Beseda „1938 – rok odhodlání a zrady“), p. Zajíc SONS Praha (Beseda 
„ Úpravy zákona o sociálních sluţbách“), Zuzana Grohová, Krajská knihovna 
Pardubice (Od operety k muzikálu), Rescueinfo, a.s., p. Mojţíšek (praktická ukázka 
lukostřelby) 
 

 

10. Fotogalerie z akcí sociálně aktivizačních sluţeb 

 
Výlet Polička                                                                                      Mikulášská besídka 

        
 
Výlet Vrchlabí                                                                                   Vánoční oběd 

         
 

 
 
 
 
Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2010, byla schválena správní 
radou dne 22.6.2011. 
 
Účetní závěrka i Výroční zpráva za rok 2010 byla přezkoumána dozorčí radou dne 
22.6.2011. 
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Úřední hodiny TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 
 

Pracoviště Pardubice 
 

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

 

Po 8 – 12, 13 – 16 

Út 8 – 12, 13 – 16 

St  8 – 12, 13 – 16 
                                                   Čt       8 – 12 

 

 
Pracoviště Chrudim 

 
Městský park 274, 537 01 Chrudim 

tel.: 469 623 368 
 

St       8 – 12, 1230 – 15 
                                                 Čt       8 – 12 

 
 

Pracoviště Litomyšl 
 

J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl  
(přízemí budovy Městského úřadu, sídlo soc. odboru) 

tel.: 774 415 173 
 

kaţdé třetí pondělí v měsíci  
830 – 1230, po domluvě 13 – 15 

 
 

Pracoviště Vysoké Mýto 
 

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
(přízemí budovy Centra sociálních sluţeb) 

tel.: 774 415 173 

 
Čt 830 – 13 

 
 

 
web: www.tcpce.cz 

e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

 
 
Doporučujeme 
svou návštěvu telefonicky objednat 

http://www.tcpce.cz/
mailto:pardubice@tyflocentrum.cz

