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

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

 

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

Web: www.tcpce.cz 

IČ: 25997343 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1207703349/0800 

 

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

do rejstříku Obecně prospěšných společností dne 16. září 2003 

 

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

                    Chrudim, Městský park 274, 537 01  

                    Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 917, 566 01 

 

Působnost: Pardubický kraj 

Statutární orgán: ředitelka společnosti 

Správní rada 

Předseda: PhDr. Milan Pešák 

Členové: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Radka Svačinová 

Dozorčí rada  

Předseda: Mgr. Jan Maria Joza 

Členové: PaedDr. Stanislav Pešina, Ing. Monika Kočvarová 

 

Činnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

1. Hlavní činnost  

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

o sociálních službách 

b) Osvěta 

c) Další činnosti podle zakládací listiny ze dne 14.1. 2011 

 

2. Vedlejší (hospodářská) činnost  

http://www.tcpce.cz/
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Definice poslání společnosti 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby osobám s těžkým zrakovým postižením 

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

které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře 

seberealizace. 

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

postižením v Pardubickém kraji. 

 

                                                                 Prostory TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 

      

 
Dostupnost služeb 
 
Pracoviště Pardubice – nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 
 
Otevírací doba 
Pondělí  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Úterý             8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Středa            8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Čtvrtek  8:00 – 12:00  
    
Pracoviště Chrudim – Městský park 274, 537 01 Chrudim 
 
Otevírací doba 
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 
 
Otevírací doba 
Čtvrtek  8:30 – 13:00 
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Dopravní dostupnost 

Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s 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 nádraží v centru města, 

kde je dobrá dopravní obslužnost. 

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

 

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

cca 1 km od autobusového nádraží. 

 

Finanční dostupnost 

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

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

 

Bezbariérovost 

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

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

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

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

postižením.  

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

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

bezbariérový přístup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Příklady zrakového postižení: 
 
              Zelený zákal                                                                                         Makulární degenerace 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

             Šedý zákal                                                                                           Časné odchlípení sítnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie společnosti 

 

V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

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

rozhodla zahájit postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle Tyfloservisu, 

celostátně působící obecně prospěšné společnosti, a Pobytového rehabilitačního  

a rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s., SONS ČR založila v některých krajích první 

krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké s názvem TyfloCentrum. 

Tato střediska kompletují a rozšiřují nabídku služeb pro osoby nevidomé a slabozraké 

 a zavádějí nové služby 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. 
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TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. bylo v září 2003 zapsáno do rejstříku obecně prospěšných 

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

a podávány žádosti o granty na rok 2004. 

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

v Pardubicích  

a v Chrudimi. Byl vytvářen tým pracovníků a byly definovány jednotlivé činnosti a pravidla 

poskytování služeb. V následujících letech se podařilo služby stabilizovat a rozšířit. V roce 

2006 vzniklo poradenské místo v Litomyšli.  

V letech 2006 – 2008 a v roce 2010 se TyfloCentrum Pardubice, o.p.s 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 postižením v Pardubickém kraji“  

a „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“, ve kterých se pokračovalo  

i v roce 2011. Realizace projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se 

zrakovým postižením v Pardubickém kraji“. Projekt byl ukončen v lednu 2012. 

Od září 2010 bylo otevřeno pracoviště TyfloCentra Pardubice, o.p.s ve Vysokém Mýtě,  

kdy do konce roku probíhalo navazování kontaktů s úřady apod. Od ledna 2011 zahájilo 

pracoviště provoz.  

Pracoviště pardubického TyfloCentra v Litomyšli přesunulo po dohodě s Městským 

úřadem Litomyšl od září 2011 svůj provoz do kanceláře ve Vysokém Mýtě. 

V únoru proběhla inspekce kvality poskytování sociálních služeb na službu Sociální 

rehabilitace. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s získalo z maximálního počtu 144 bodů 

hodnocených kritérií Standardů kvality sociálních služeb 112 bodů, tj. 77,78 %. Výsledek 

inspekce, nesplněno. Výsledek inspekce nastartoval změny v oblasti poskytování služeb. 

Cílem TyfloCentra Pardubice, o.p.s je i nadále poskytovat stávající rozsah služeb 

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

standardů kvality služeb. 
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Struktura společnosti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Statutární 
zástupce, 
ředitelka 
organizace 

Vedoucí sociálních 
služeb, sociální 
pracovník 
 

Sociální 
pracovníci  
 

Dobrovolníci, 

praktikanti 

Pracovníci 
v sociálních 
službách 
 

Strategický  
a personální ředitel 
 

Manažerka projektu  
OP LZZ, instruktor job 
clubu 
 

Správní rada 

 

Dozorčí 
rada 

Ekonomicko-
administrativní 
pracovník 
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Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

Pracovní tým: 

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

sociální pracovnice 

 Bc. Zuzana Vodehnalová, manažerka projektu OP LZZ, instruktor Job clubu, sociální 

pracovnice 

 Markéta Tamchynová, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice 

 Simona Kupcová, pracovnice v sociálních službách 

 Miroslava Žďárská, sociální pracovnice  

 Radek Šmaha, pracovník v sociálních službách, instruktor výuky na PC 

 Petr Hromádko, pracovník v sociálních službách 

 Mgr. Věra Hrstková, sociální pracovnice, pracovní asistent 

 Mgr. Lenka Rendošová, sociální pracovnice, pracovní konzultant 

 Michaela Reková, ekonomicko – administrativní pracovník 

 Mgr. Lenka Kellerová, sociální pracovnice 

 Mgr. Lenka Vaněčková, sociální pracovnice, rodičovská dovolená 

 

Dobrovolníci 
 
Dobrovolníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s se spolupodílejí na organizaci a realizaci 

sociálně aktivizačních služeb, pomáhají se zpracováním administrativní agendy, věnují se 

průvodcovské a předčitatelské službě a pomáhají lidem se zrakovým postižením 

smysluplně trávit volný čas (chodí s nimi na procházky, do kaváren, na nákupy aj.).  

V roce 2010 se TyfloCentrum Pardubice, o.p.s rozhodlo pro akreditaci dobrovolnické 

služby.  

Do této doby probíhal dobrovolnický program ve spolupráci se Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR. 

Během roku 2011 byla připravena žádost o udělení akreditace, včetně souvisejících 

podkladů. Předpokládáme, že se dobrovolnického programu zúčastní kolem dvaceti 

dobrovolníků. V roce 2011 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s navázalo úzkou spolupráci se 

zaměstnanci ČSOB Pojišťovny Pardubice, a.s. v rámci jejich dobrovolnického programu.  

Ve spolupráci se uskutečnily dva dvoudenní výlety.  

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

                  
 
 
 
 
                                                      
                                              

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

na kurzech také naplňují vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona                 

č. 108/2006 Sb. Mgr. Dana Stoklasová ukončila studium na VŠ, Zuzana Vodehnalová 

nadále pokračuje ve vzdělání na VŠ. 

 
Datum kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
hodin 

Organizátor kurzu 
Jména pracovníků 

2.4. 
Zdravý životní styl – 
vybrané problémy 
seniorského věku 

8 
Akademie J.A. 
Komenského 

Chrudim 

Hromádko, Šmaha, 
Kupcová 

15.-16.4. 
Kurz první pomoci pro 

pracovníky 
v sociálních službách 

16 
Akademie J.A. 
Komenského 

Hromádko, Šmaha, 
Kupcová 

20.4. Supervize 8 
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s. 

Hromádko, Šmaha, 
Kupcová, Tamchynová, 

Rendošová, Prskavcová, 
Hrstková 

5.5. 

Úvod do problematiky 
indiv. plánování a 

postavení klíčového 
pracovníka 

8 Komuniké, o.p.s. Tamchynová 

28.5. 
Kongres „Pardubické 
ošetřovatelské dny“ 

4,5 
Krajská 

nemocnice 
Pardubice 

Hromádko, Vodehnalová 

14.7. Microsoft World 8 EYE-T. CZ Úpice 

Reková, Hrstková, 
Prskavcová, 

Vodehnalová, 
Tamchynová, Šmaha 

1.-2.8 

Elektron. pošta jako 
jeden z prostředků 

komunikace poskyt. a 
uživ. soc. služeb se 
zaměřením na těžce 

zrak. postižené 

14 EYE-T. CZ Úpice Šmaha 

6.-7.9 Kurz PR pro NNO 14 
KONEP 

Pardubice 
Stoklasová 

22.-24.10. 
Sociálně právní 

poradenství 
24 SONS Praha Prskavcová, Kellerová 

24.-26.10. 

Instruktor výuky 
základní obsluhy PC 
se spec. úpravou pro 
těžce zrak.postižené 

20 SONS Praha Šmaha 

3.-5.11. 
Zvládání krizových 

situací 
24 

Claritas, o.p.s., 
Praha 

Hrstková 

30.11.-2.12. 
Zvládání krizových 

situací 
24 

Claritas, o.p.s., 
Praha 

Hromádko, Kupcová, 
Vodehnalová 

5.-8.12. Metody sociální práce 32 
Claritas, o.p.s., 

Praha 

Prskavcová, Rendošová, 
Tamchynová, Šmaha, 
Stoklasová, Kellerová 

13.12. 
Příspěvek na péči a 

jiné změny 
6 

Ing. Magdaléna 
Peterková 

Tamchynová 
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2. Činnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

1. Hlavní činnost 

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

službách 

 

Odborné sociální poradenství 

Identifikátor: 8480444 

 

Poslání poskytované služby 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se zrakovým 

postižením, jejich rodinným příslušníkům, organizacím a veřejnosti potřebné informace 

přispívající k řešení problémů a otázek spojených s problematikou zrakového postižení. 

Napomáhá při řešení problémů a uplatňování práv běžného života lidí se zrakovým 

postižením. 

Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým postižením  

a poradenství v oblasti odbourávání architektonických a informačních bariér.  

 

Cílová skupina 

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

kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícími nebo působícím  

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

svou nepříznivou sociální situaci. Do cílové skupiny služby odborného sociálního 

poradenství patří také rodinní příslušníci, organizace a laická i odborná veřejnost. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytovat odborné informace a radu 

lidem se zrakovým postižením tak, aby mohli: 

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

 řešit samostatně problémy, které jim zrakové postižení přináší, 

 být samostatní při zvládání běžných denních záležitostí díky možnosti využití půjčovny 

kompenzačních pomůcek, 

 získat informace, které jim jsou jinak nepřístupné, 

 autonomně jednat s úřady a dalšími důležitými institucemi. 
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Principy poskytované služby odborného sociálního poradenství: 

 respektování života uživatele, 

 důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby, 

 vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, 

 služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí, 

 služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských práv a 

svobod, 

 poskytování odborného  sociálního poradenství je v souladu s Etickým kodexem 

pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s., 

 při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu práv 

uživatele, 

 naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dle kterého je tato 

služba poskytována bezplatně. 

 

Poradenství probíhá jako individuální konzultace s osobami s těžkým zrakovým 

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

s úřady a v psychické podpoře. 

Služeb odborného sociálního poradenství využilo v roce 2011 přibližně 200 uživatelů při 

cca 2400 kontaktech a intervencí (z toho například přibližně 1400 setkání kratší                 

než 30 minut, setkání v oblasti sociálního zabezpečení proběhlo cca 800). Pracovníci 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s uskutečnili také několik set hovorů, rad aj., které jsou kratší 

než 10 minut a to v případě základního poradenství, či poskytnutí krátké informace. 

V oblasti odstraňování informačních a architektonických bariér z hlediska osob se 

zrakovým postižením proběhlo cca 100 kontaktů. 

Do odborného sociálního poradenství patří také půjčování kompenzačních pomůcek.      

Ve středisku v Pardubicích je možno si prohlédnout přes padesát druhů kompenzačních 

pomůcek. V roce 2011 proběhlo v této oblasti přes 150 setkání.  

                                    

KUKÁTKO 

 

V rámci této služby bylo také v roce 2011 vydáno 6 čísel interního časopisu KUKÁTKO, 

kdy bylo uživatelům rozesláno cca 822 výtisků ve zvětšeném černotisku, 276 rozesláno   

e-mailem a 168 ve zvukové podobě. Časopis KUKÁTKO je distribuován v černotisku          
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a elektronické podobě (e-mail) široké a odborné veřejnosti – cca 900 ks/rok. Celkem bylo 

ročně distribuováno uživatelům a veřejnosti cca 2200 ks časopisu v různých formách. 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby pro osoby se zrakovým postižením 

Identifikátor: 6643539 

 

Poslání poskytované služby 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je zprostředkovat lidem se zrakovým 

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

(doprovázením), pomoci jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (jednáním v zastoupení, přepisováním, apod.). 

 

Cílová skupina 

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

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

nepříznivou sociální situaci. Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením žijící 

nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem průvodcovských a předčitatelských služeb je umožnit osobám s těžkým zrakovým 

postižením co nejvyšší možnou míru nezávislosti při naplňování svých potřeb 

prostřednictvím: 

 zprostředkování informací – předčítání, přepisování, 

 zabezpečení doprovodu a pomoci při řešení běžných záležitostí. 

 

Principy poskytované průvodcovské a předčitatelské služby: 

 respektování života uživatele, 

 důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby, 

 vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, 

 služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí, 

 služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských práv a 

svobod, 

 poskytování průvodcovské a předčitatelské služby je v souladu s Etickým kodexem 

pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s., 
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 při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu práv 

uživatele, 

 naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dle kterého je tato 

služba poskytována za úplatu (viz platný ceník průvodcovské a předčitatelské služby 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s.). 

 

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

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

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

službu). Nejčastějším důvodem doprovodu je návštěva lékaře, doprovod na úřad nebo 

doprovod do některého ze středisek TyfloCentra Pardubice, o.p.s za účelem využití 

služeb. Někteří uživatelé využijí službu pouze jednorázově.  

Předčitatelské služby využívají uživatelé služeb především k vyplňování formulářů, méně 

často k předčítání a zapisování. 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou 

hrazeny uživatelem služeb dle platného  

ceníku, 50 Kč/hod. Hrazené průvodcovské  

a předčitatelské služby využilo 17 uživatelů služeb 

v rozsahu  404 hodin. Průvodcovské služby  

na akce TyfloCentra Pardubice, o.p.s jsou zdarma  

od nejbližší zastávky hromadné dopravy. Těchto 

doprovodů v rámci průvodcovské služby využilo cca 65 uživatelů služeb.  

 

 

Celkový počet hodin podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

 

Celkový počet hodin podle skutečně spotřebovaného 

času nezbytného k zajištění úkonů při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

135 269 
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Sociální rehabilitace 

Identifikátor: 9061213 

 
Definice poslání TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby osobám s těžkým zrakovým postižením 

- nevidomé a slabozraké, a osobám s kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením, 

které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře 

seberealizace. 

 
Poslání poskytované služby 
Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým postižením 

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

a upevňování dovedností těchto lidí tak, aby mohli žít běžným způsobem života svých 

vrstevníků. 

 

Cílová skupina 

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

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

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

svou nepříznivou sociální situaci. 

Cíle poskytované služby 

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

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

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

získají a upevní ty z dovedností, které jim umožní kompenzovat zrakové postižení  

a zvýší jejich samostatnost v běžném životě, 

 rozvíjet komunikační dovednosti, které osobám se zrakovým postižením pomohou 

minimalizovat důsledky zrakového postižení v běžném životě (schopnost 

samostatného rozhodování a jednání, posílení sebevědomí, sebevyjádření  

a seberealizace apod.), 

 zprostředkovat nácvik se speciálními pomůckami, díky kterým mohou osoby se 

zrakovým postižením žít běžným způsobem života svých vrstevníků. 

 

Principy poskytované služby sociální rehabilitace:, 

 respektování života uživatele, 

 důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby, 
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 vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, 

 služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí, 

 služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských práv 

a svobod, 

 poskytování služby sociální rehabilitace je v souladu s Etickým kodexem 

pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s., 

 při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu 

práv uživatele, 

 naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dle kterého je 

tato služba poskytována bezplatně. 

 

Služby sociální rehabilitace se uskutečňují na pracovištích TyfloCentra  

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

rehabilitačních služeb jsou především aktivity založené na bázi motivace a zmírňování 

negativních dopadů zrakového postižení na psychiku člověka zrakově postiženého.  

Do služeb sociální rehabilitace patří vzdělávací aktivity, které vedou osoby zrakově 

postižené k větší samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají osobnímu rozvoji. 

 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. 

 

         Šikovné ruce                                                                               Kurz Anglického jazyka 
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Terénní trénink – vícedenní pobytové vzdělávací sociálně rehabilitační programy,  

kdy cílem vícedenního pobytu je naučit uživatele služeb něčemu novému či se zdokonalit 

v již naučené dovednosti. 

 

                           Terénní trénink Neratov 

                    

 

Nácvik obsluhy náročných kompenzačních pomůcek 

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

úrovních, které závisí na individuálních schopnostech a potřebách uživatelů služeb. Výuka 

probíhá dle dohody jak na pracovištích TyfloCentra Pardubice, o.p.s tak v domácím 

prostředí uživatele. 

Jedná se především o zaškolení v ovládání: 

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

 digitálních zvětšovacích lup, 

 digitálního čtecího přístroje s hlasovým či hmatovým výstupem pro nevidomé, 

 mobilního telefonu s hlasovým výstupem aj. 

 

 

Počet uživatelů služby využívajících úkony 

nácvik dovedností pro zvládání péče o 

vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu 

začleňování 

 

Počet uživatelů služby 

využívajících úkony 

zprostředkování kontaktu se 

společenských prostředím 

 

Počet uživatelů služby 

využívajících úkony 

výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti 

29 27 37 
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Individuální projekt Pardubického kraje  na sociální služby 
 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje „Individuální projekt Pardubického kraje 

na sociální služby“, 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 postižením k větší míře 

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

na trhu práce. K 31. 12. 2011 se do projektu aktivně zapojilo celkem 31 uživatelů. 

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 v roce 2011 navštívilo 34 aktivit 157 uživatelů (počítáno opakovaně). 

 
                             Kurz Anglického jazyka 

                     
 
 
                    Kurz Komunikace 
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
Identifikátor: 3530225 
 

Poslání poskytované služby 

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat lidem se zrakovým postižením 

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

dovedností uživatelů služeb. 

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

i pro individuální aktivizaci, jehož účelem je především aktivní začlenění se do společnosti 

běžného života. 

 

Cílová skupina 

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

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

nepříznivou sociální situaci. Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením žijící 

nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše. 

 

Cíle poskytované služby 

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

takové aktivity, které:  

 vedou k rozvoji a aktivizaci osobnosti, 

 motivují k aktivním a samostatnému životu, 

 podporují integraci a zapojení se do společnosti, 

 umožňují smysluplné naplnění volného času, 

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

 vedou k rozšíření znalostí a všeobecnému rozhledu, 

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

 zmírňují izolovanost a osamělost.  

 

Principy poskytované sociálně aktivizační služby: 

 respektování života uživatele, 

 důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby, 

 vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, 

 služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí, 
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 služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských práv           

a svobod, 

 poskytování sociálně aktivizační služby je v souladu s Etickým kodexem pracovníků 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s., 

 při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu práv 

uživatele, 

 naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dle kterého je tato 

služba poskytována bezplatně. 

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

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

také možnost k navázání nových sociálních kontaktů. Při setkáních si mezi sebou mohou 

vyměňovat zkušenosti a postřehy ze života lidí se zrakovým postižením a působí tak jako 

svépomocná skupina.  

Všechny zájmové, sportovní a společenské aktivity jsou zároveň motivací ke společnému 

setkávání, procvičování samostatné orientace a sebeobsluhy a používají širokého spektra 

dovedností. Plán aktivit připravují pracovníci pardubického TyfloCentra vždy dva měsíce 

dopředu. Uživatelé služeb si mohou každý měsíc vybrat z pěti až šesti aktivit sociálně 

aktivizační služby.  

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

sportovní aktivity, senioři si oblíbili aktivitu, kterou nazýváme Kafíčko.  

V roce 2011 zahájil svoji činnost na vyžádání uživatelů služeb také kroužek Zpívání  

pro radost. Uživatelé se scházejí na pravidelné zkoušky na pracovišti v Chrudimi. Svoje 

první veřejné vystoupení měl kroužek při „Pohodovém dnu“, který proběhl pro uživatele 

služeb v květnu v prostorech  TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

      Ukázka atmosféry při Pohodovém dnu pro uživatele při vystoupení kroužku Zpívání pro radost 

              

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

který pravidelně pořádáme před vánočními svátky. Další oblíbenou aktivitou, která 

neprobíhá pravidelně je návštěva solné jeskyně nebo čajovny. Většina sociálně 

aktivizačních služeb má své skalní příznivce. 
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                             Výlet Nasavrky 

                    

 

 

 

 

      Výlet Kutná hora                                                                         Výlet do pražské Tróji 

           

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní aktivity 

Velká pozornost v rámci sociálně aktivizačních služeb je věnována možnostem 

sportovního vyžití, protože zrakové postižení s sebou většinou nese minimum pohybu,  

a tím i případné zdravotní problémy či snížení motorických schopností. V TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s pravidelně probíhá relaxační cvičení, dále hraní kuželek, které probíhá 

v místní kuželně a bowling, za kterým se dojíždí do Chrudimi. K pravidelným aktivitám také 

patří jízda na tandemových kolech. 

 

 

Počet uživatelů sociálně 

aktivizační služby celkem 

 

Počet kontaktů sociálně aktivizační 

služby celkem 

 

Celkový počet hodin sociálně 

aktivizační služby 

66 517 266 
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Fotografie z akcí a reakce uživatelů služeb 

 
2. ples TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 19. 2. 2011 
 

                      
 
 
Vážení přátelé z TyfloCentra, 

byli jsme všichni nadšeni, že se vám podařilo vytvořit báječnou náladu a tanec na našem 

únorovém plese pro slabozraké a nevidomé. Všechny vstupy a výstupy tanečních kreací 

byly naším potleskem oceněny. Všichni jsme si dobře zatancovali a byli jsme spokojeni.  

U nás nevidomých a slabozrakých takový druh zábavy přispívá nejen ke zlepšení 

prostorové orientace, ale také k pohybové terapii a kondici. Domnívám se, že tento druh 

zábavy by mohl být použit i v určité obměně v jiných obdobích roku. Ještě jednou, děvčata 

a kluci z TyfloCentra, díky.  

                                                                       e-mail uživatele služby Luboše Dědice, ze dne 22.2.2011 
 

Program byl připraven na minuty přesně. Součástí programu byla tombola, jednotlivá 

vystoupení (např. mažoretky, ukázky profesionálního tance, břišní tanečnice a mnoho 

dalšího). Zábava se krásně rozproudila, vložena byla škola tance, kterou vedl taneční 

mistr Radim. Bylo to jako velká rodinná slavnost. Všichni se těšíme za rok snad znovu  

na parketě na shledanou. 

                                                                    Úryvek z článku F.Š. pro časopis Kukátko, vydaného 20.4. 2011 
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Den otevřených dveří pro uživatele služeb „Pohodový den“ 26. 5. 2011 
 
Focení v dobových kloboucích 
 

Ve čtvrtek 26. května se v TyfloCentru Pardubice, o.p.s konal „Pohodový den“. 

V rámci tohoto dne proběhlo focení v dobových kloboucích. Na tento den jsem se 

velice těšila, ke kloboukům mám velmi kladný vztah. Naše paní kosmetička Iva nás 

všechny předem krásně nalíčila. Šikovné asistentky fotografa Lenka a Zuzka poradily 

s výběrem klobouků a doplňků, vše na nás upravily. Připadala jsem si jak modelka  

z časopisu. Focení bylo velice příjemné, provázela ho veselá nálada a každý z nás si 

kromě pěkného zážitku odnesl i pěknou fotografii.  

Při dobré kávě a zákusku jsme si popovídali a naše fotografie si navzájem prohlédli. 

Panu fotografovi patří velký dík za jeho trpělivost a profesionální přístup k nám. Tento 

den byl opravdu velmi pohodový v každém slova smyslu. Chtěla bych za něj 

TyfloCentru Pardubice, o.p.s poděkovat a nám uživatelům bych přála více takových 

akcí. 

                                                                 

Článek uživatelsky Hanky P. otištěný v časopise Kukátko 15.6.2011     
 
 
Ilustrační fotografie 

                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet na Zderaz 
 
Začátkem září jsme vyrazili na dvoudenní výlet na Zderaz. Průvodce nám dělali 

zaměstnanci ČSOB Pojišťovny, a.s.. Program byl bohatý a velice dobře připravený.  

Za dva dny jsme toho stihli opravdu hodně, první den jsme navštívili například 

muzeum dýmek v Proseči, prošli jsme Planetární stezku, ta mě obzvláště zaujala, 

neboť bylo možno hmatově si prohlédnout jednotlivé planety, poobědvali jsme 
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v Budislavi, navštívili skalní obydlí a mnoho dalšího.  Ubytováni jsme byli na Zderazi, 

večer nechyběla společná zábava u táboráku.  

Druhý den jsme absolvovali půldenní výlet náročným lesním terénem  

do Toulovcových maštalí. Poté jsme stihli ještě prohlídku zámku Nové Hrady. 

Velký dík patří především našim průvodcům, s nimiž jsme strávili krásné dva dny 

a kteří nás cestou necestou bezpečně doprovodili. Věřím, že se nějaká podobná 

akce ještě v budoucnu uskuteční.

                                                           Článek uživatele služeb Mirka K. otištěný v časopise Kukátko dne 18.10.2011                                                     
 
 
 
 
Hledání 
 
Když ten, kdo tě měl tak rád, tě opouští 
a po lásce je veta. 
Řekni si – já nežiji sama na poušti, 
to není konec světa. 
 
Vždyť lásky tu je, co je lidí, 
jen trochu myslet a ne každou brát.  
Nemá jí jen ten, co se stydí, 
říci „já mám tě ráda, měj mě rád“.  
 
To platí také pro muže, 
ať vzpomenou si na růže. 
Vždyť její květ vznešený 
je klíčem k srdci od ženy. 
 
Jen blázen se hned věší, podřezává žíly. 
Pak vyhrožuje, šílí. 
Ale to nikdy nepomůže. 
Upřímná slova zmohou více 
a u žen i ta růže. 
 
Láska je krásná,  
láska je dar od Boha. 
A duše, co ji nemá,  
je nešťastná a ubohá. 
 
Ztratíte-li lásku,  
tak hledejte jinou. 
Na světě nic lepšího není, 
ale jen ta pravá, upřímná se cení. 
 
 
                                                            Báseň uživatele Milana Drahoše, otištěná v časopise Kukátko č. 6/2011 
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b) Osvěta 

 
Osvětová činnost je směřována k široké veřejnosti, dále také k očním lékařům, institucím 

aj. Osvětovou činnost zejména reprezentuje zážitkový seminář, účast na veletrzích 

sociálních služeb a jiné prezentační akce pro širokou veřejnost (Bambiriáda, Den 

otevřených dveří atd.). 

V roce 2011 se zážitkových seminářů a prezentačních akcí zúčastnilo přes 1 578 lidí. 

V červnu se TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. podílelo také na Bezbariérových dnech  

v Praze. 

 
Bezbariérové dny Praha 
 

 
 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Zážitkový seminář -  letní tábor Mrákotín 
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c) Další činnosti podle zakládací listiny 

Společnost dále zajišťuje např. prezentaci a propagaci občanů zdravotně postižených, 

především však problematiky občanů se zrakovým handicapem, prodej výrobků 

zhotovených zdravotně postiženými klienty společnosti atd.  

 
Podpora pracovního uplatnění 
 
„Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením 

v Pardubickém kraji“ 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo v únoru 2010 realizaci projektu. Smyslem projektu 

bylo nabídnout systém komplexní podpory osobám se zrakovým postižením (dále ZP), 

kteří hledají zaměstnání, přičemž byly použity již úspěšně odzkoušené nástroje spolu 

s dalšími novými aktivitami. Cílovou skupinou projektu byly osoby se ZP ve věku 18 – 65 

let, žijící v Pardubickém kraji. 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 Doba realizace (únor 2010 – prosinec 2011), v celkové výši rozpočtu 4 562 303 Kč. 

 

 
 
 
Hlavní cíle: 

 udržitelnost a zvýšení zaměstnanosti osob se zrakovým postižením a osob 

dlouhodobě nezaměstnaných z téže cílové skupiny cílové skupiny 

 zvýšení sebedůvěry a adaptability lidí se zrakovým postižením 

 podpora potencionálních zaměstnavatelů osob se zrakovým postižením 

 

Aktivity projektu: 

 široké spektrum vzdělávání v měkkých dovednostech 

 rozšířené kvalifikační vzdělávání (PC kurzy, kvalifikační kurz „Pracovník 

v sociálních službách“)., 

 tréninkové zaměstnávání 

 přímá asistence – uživatelům (uchazečům o zaměstnání), zaměstnavatelům, 

podpora na pracovišti 

 aj. 
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Hodnocení projektu 

Projekt vytvářel podmínky pro profesní a osobnostní rozvoj osob se ZP především 

aktivitami, v rámci kterých se lidé se ZP zvyšovali kvalifikaci a připravovali se  

na zaměstnání. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s vytvořilo systém komplexní podpory, který 

zahrnoval podporu při zaměstnávání, možnost vzdělávání a rekvalifikace, realizaci 

tréninkové zaměstnání, job club aj. Tento systém dovolil zkombinovat tyto nástroje tak, 

aby podpora byla co nejefektivnější.  

 

Po dobu realizace (únor 2010 – prosinec 2011) využilo aktivit projektu 65 osob se ZP, 

z toho 32 lidí se ZP dlouhodobě nezaměstnaných, 10 nezaměstnaných, 3 neaktivní lidé,  

4 OSVČ, 16 zaměstnaných lidí se ZP. Zaměstnaní lidé se ZP využili projektu především 

ve smyslu udržení pracovního místa. Aktivity projektu umožnili naučit či docvičit 

dovednosti potřebné k udržení zaměstnání (např. individuální PC kurzy zaměřené  

na ovládání speciálních softwarů, které zvětšují či ozvučují prostředí počítače v návaznosti 

na tom zaučení či doučení specifických prací s PC, které zaměstnavatel vyžadoval  

pro výkon daného povolání). Osmi lidem se ZP, kteří patřili do kategorie dlouhodobě 

nezaměstnaní, nezaměstnaní a neaktivní se podařilo získat zaměstnání a v současné                                                           

 
 

 Kurz Lubná 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vedlejší (hospodářská) činnost 

 
Výdělečná činnost dle živnostenského listu ze dne 14. 9. 2011, viz příloha č. 2. 
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3. Hospodaření společnosti 
Rozpočet služeb dle subjektů financování 
 

Název projektu Celková dotace (Kč) Název služby 

MmP- Sportujeme 8 000 Kuželky pro osoby s těžkým ZP 

Město Chrudim 98 000 PPS,SAS,SR,OSP 

MPSV 500 000 SAS 

MPSV 170 000 PPS 

MPSV 120 000 OSP 

MPSV 450 000 SR 

MmP 70 000 PPS 

MmP 125000 OSP 

MmP 119 000 SAS 

MmP 81 000 nájemné 

Pardubický kraj 90 000 OSP 

Pardubický kraj 50 000 SAS 

EU – IP Pardubický kraj 630 000 SR 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkratky: 
MmP – Magistrát města Pardubic 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
SAS – Sociálně aktivizační služby 
SR – Sociální rehabilitace 
OSP – Odborné sociální poradenství 
PPS – Průvodcovské a předčitatelské služby 
ZP – Zrakově postižených 
 
Další zdroje financí na realizaci dílčích projektů získává pardubické TyfloCentrum např. z veřejné sbírky Bílá 
pastelka nebo ze sponzorských darů. 

Řady1; Město 
Chrudim ; 
98000; 4% 

Řady1; 
Ministerstvo 

práce a 
sociálních věcí; 
1240000; 49% 

Řady1; 
Magistrát 

města 
Pardubice; 

403000; 16% 

Řady1; 
Pardubický 

kraj; 140000; 
6% 

Řady1; 
Individuální 

projekt 
Pardubického 
kraje; 630000; 

25% 

Město Chrudim

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Magistrát města
Pardubice
Pardubický kraj

Individuální projekt
Pardubického kraje
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Finanční zpráva 

 
Náklady a výnosy v druhovém členění 

 
 
. 

NÁKLADY v tis.: 
 

 

 
Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Spotřebované nákupy celkem 253 6 

Spotřeba materiálu 217 3 

Spotřeba energie 36 0 

         Prodané zboží 0 3 

Služby celkem 1318 57 

Opravy a udržování 31 0 

Cestovné 77 0 

Náklady na reprezentaci 23 0 

Ostatní služby 1187 0 

Osobní náklady celkem 3812 0 

Mzdové náklady 2904 0 

Zákonné sociální pojištění 908 0 

Daně a poplatky celkem 4 1 

Ostatní náklady celkem 44 0 

Kursové ztráty 0 0 

Jiné ostatní náklady 44 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 19 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 

Náklady celkem 5451 63 

 
  

 
 

 

VÝNOSY v tis.: 
 

 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 866 0 

        Tržby z prodeje služeb 866 53 

        Tržby za prodané zboží 0 13 

Ostatní výnosy celkem 43 0 

Přijaté příspěvky celkem 337 0 

Provozní dotace celkem 4216 0 

Výnosy celkem 5462 66 

 
  

HOSP. VÝSLEDEK v tis.: 
  

Výsledek hospodaření před zdaněním 11 3 
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AKTIVA v tis.: 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 1.1.2011 

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období 
31.12.2011 

Dlouhodobý majetek celkem 49 30 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 217 217 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1016 1106 

   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 49 49 

   Drobný dlouhodobý hmotný majetek 967 1057 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -967 -1057 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -217 -217 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 0 -19 

Krátkodobý majetek celkem 668 1122 

Zásoby 9 8 

Pohledávky celkem 66 79 

    Odběratelé 0 0 

    Poskytnuté provozní zálohy 52 57 

    Ostatní pohledávky 0 0 

    Nároky na dotace a ostatní zúčtování    se státním rozpočtem. 14 22 

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

0 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 590 802 

    Pokladna 31 25 

    Účty v bankách 559 777 

Jiná aktiva celkem 3 233 

    Náklady příštích období 3 14 

    Příjmy příštích období 0 219 

Aktiva celkem 717 1152 

PASIVA v tis.:   

Vlastní zdroje celkem 552 529 

Jmění celkem 316 279 

    Vlastní jmění 176 176 

    Fondy 140 103 

Výsledek hospodaření celkem 236 250 

     Účet výsledku hospodaření 0 14 

     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 151 0 

     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta      minulých let 85 236 

Cizí zdroje celkem 165 623 

Krátkodobé závazky celkem -68 326 

      Dodavatelé  59 35 

      Ostatní závazky 18 18 

      Přijaté zálohy -217 5 

      Zaměstnanci 0 4 

      Závazky k       institucím sociálního zabezpečení  
      a veřejného zdravotního pojištění 

0 1 

      Daň z příjmů 0 0 

     Ostatní přímé daně 0 1 

      Dohadné účty pasivní 72 62 

Výnosy příštích období 233 297 

      Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   0 200 

Pasiva celkem 717 1152 

 



32 

 

4. Přílohy 
 
Příloha č. 1: Výrok auditora k vyúčtování dotace projektu OPLZZ 
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Příloha č. 2: Výpis z živnostenského rejstříku 
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Příloha č. 3: Výrok auditora 
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5. Partneři a sponzoři 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Břetenář Jiří 
ČSOB Pojišťovna, a.s. 
Domov mládeže Rožkova 
Dům s pečovatelskou službou 
Třemošnice 
Elektrárny Opatovice, a.s. 
GE Money Bank, a.s. 
Kosmetické studio Marylin, 
Veská 
Krajská knihovna Pardubice 
learn2grow 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví  
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Mona Harmonie 
MŠ Závodu míru 
Nadace ČEZ 
Strukturální fondy EU 
ÚMO Pardubice I – střed  
ÚMO Pardubice II – Polabiny 
VOŠ  Pardubice 
ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice 
ZŠ Hrochův Týnec 
Děkujeme dobrovolníkům 

 
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, o.p.s.: 
Městská policie Pardubice (Beseda s těžkooděncem), p. Zdeňka Valentová (Beseda 
Čínská presura), p. Jiří Mojžíšek (Beseda „Nevidí, ale rád řeší to, co se zdá 
neřešitelné..“),InHelp, o.p.s. (Kurz „Jak se starat o rodinné finance“).  
 
Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice o.p.s. za rok 2011, byla odsouhlasena správní 
radou dne 21.6.2012. 
Účetní závěrka i Výroční zpráva za rok 2011 byla odsouhlasena dozorčí radou dne 
21.6.2012. 

město Chrudim 


