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1. Profil společnosti 

Název: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

(SONS ČR) 

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

o obecně prospěšných společnostech) 

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

Internetové stránky: www.tcpce.cz 

Telefon: 466 500 615, 774 415 173 

E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

IČ: 25997343 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1207703349/0800 

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

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

Působnost: Pardubický kraj 

Pracoviště: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

 Městský park 274, 537 01 Chrudim 

 Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 

Statutární orgán: Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka společnosti 

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

Ing. Radka Svačinová – členka 

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

PaedDr. Stanislav Pešina – člen 

  

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

Historie 

Zakladatelem společnosti je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

České republiky.  TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. se přetransformovalo ze Střediska 

integračních aktivit SONS ČR, které v Pardubicích působilo od roku 2001. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. bylo jako samostatný subjekt zapsáno dne 16. září 

2003 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci 

Králové (oddíl O, vložka 92).  Od roku 2003 se společnost vypracovala ve stabilní 

organizaci poskytující služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením (případně 

kombinovaným – zrakovým a jiným) v Pardubickém kraji. 

Poslání 

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, případně kombinovaným 

postižením, které žijí nebo působí na území Pardubického kraje ve věku od 16 let. 

 

1.2 Dostupnost služeb 

Otevírací doba 

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

Pondělí  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
Úterý     8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Středa   8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 
Čtvrtek   8:00 – 12:00 

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

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

Prostory pracoviště Chrudim 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště Vysoké Mýto – plk. B. Kohouta 914, 566 01 Chrudim 

Čtvrtek  8:30 – 13:00 

   Prostory pracoviště Vysoké Mýto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní dostupnost 

Pracoviště TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou ve městě Pardubice, Chrudimi 

i Vysokém Mýtě dobře dopravně dostupná od zastávek hromadné dopravy. 

Pracoviště v Pardubicích je od autobusového nádraží vzdáleno cca 400 metrů, 

od hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů, od zastávek městské hromadné 

dopravy cca 500 metrů. Pracoviště v Chrudimi je od vlakového a autobusového 
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nádraží vzdáleno cca 1 kilometr. Pracoviště ve Vysokém Mýtě je vzdáleno 

cca 1 kilometr od autobusového nádraží a cca 800 metrů od vlakového nádraží. 

Finanční dostupnost 

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

průvodcovské a předčitatelské služby. Tyto služby jsou hrazené dle aktuálního 

ceníku. 

Dostupnost z hlediska bariér 

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

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

Pardubice, o.p.s. sídlí, je naistalován akustický orientační majáček. Prostory jsou 

v prvním patře, část prostor se nachází v přízemí budovy a jsou přístupné i pro osoby 

s pohybovým postižením. Prostory pracoviště v Chrudimi se nacházejí ve druhém 

patře budovy s výtahem. Prostory pracoviště ve Vysokém Mýtě jsou v přízemí 

budovy Centra sociálních služeb, kde je bezbariérový přístup. 
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Manažerka projektu 

1.3 Organizační struktura společnosti 

 

Struktura TyfloCentra Pardubice, o.p.s. k 31. 12. 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura pracovníků v projektu „Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým 

postižením v Pardubickém kraji“ (více kapitola 3.1.3) 

 

 

 

 

Statutární zástupce, 

ředitelka organizace 

 

Vedoucí sociálních  

služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční ředitelka 

 

 

Sociální pracovnice  

 

 

 

 

 

 

Pracovníci v sociálních 

službách 

 

 

  

 

 

  

Strategická a personální 

ředitelka 

 

 

 Ekonomka 

 

 

Správní rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí rada 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrativní 

pracovnice 

 

 

IT technická podpora 

- DPČ 

 

Úklidové práce - 

DPČ 

 

 

Poradce  

v bezbariérovosti - 

DPČ 

 

 

Dobrovolníci, praktikanti, DPP 

Asistentka 

zaměstnancům se 

zrakovým postiž. 

 

Pracovní konzultanti Pracovní asistenti Instruktor výuky PC Administrativní pracovník 
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1.4  Zaměstnanci 

Pracovní tým k 31. 12. 2013:  

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

a personální ředitelka, sociální pracovnice 

Bc. Zuzana Dostálová – finanční ředitelka, manažerka projektu OP LZZ, pracovní 

konzultantka 

Markéta Tamchynová – vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice 

Michaela Reková - ekonomka 

Mgr. Věra Hrstková – sociální pracovnice, pracovní asistentka, instruktorka výuky 

PC 

Mgr. Lenka Rendošová – sociální pracovnice, pracovní konzultantka, pracovní 

asistentka 

Mgr. Milena Prskavcová -  sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Vaněčková  - sociální pracovnice (rodičovská dovolená) 

Simona Kupcová – pracovnice v sociálních službách, asistentka zaměstnancům 

se zrakovým postižením 

Michal Dušek – pracovník v sociálních službách, administrativní pracovník 

Petr Hromádko – pracovník v sociálních službách 

Radek Šmaha – pracovník v sociálních službách 

Martina Dolanská – administrativní pracovnice 

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

zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2013 zaměstnávalo 3 pracovníky 

s těžkým zrakovým postižením na vymezených chráněných místech. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v roce 2013 zaměstnávalo ještě pracovníky 

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

dobrovolníci či studenti na praxi.  

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

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

 

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

o výkonu funkce a její roční odměna je stanovena 6 000 Kč.  
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1.5 Vzdělávání zaměstnanců 

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

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

pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. Vzdělávají 

se na akreditovaných kurzech, odborných stážích, školících akcích, na interních 

školeních a dalších aktivitách. 

Termín Název kurzu 
Rozsah 
hodin 

Organizátor kurzu 
Počet 
pracovníků 

14. - 15. 1., 
13. - 15. 2., 
13. - 15. 3. 

2013 

Kurz dalšího vzdělávání soc. 
pracovníků a pracovníků v soc. 
službách, vzdělávání v oblasti 
standardů kvality sociálních 
služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

64 
Claritas, o.p.s., 

Milady Horákové 10, 
170 00  Praha 7 

4 

18. 1. 2013 Školení první pomoci 3 

Oblastní spolek ČČK 
Chrudim, Městský 
park 274, 537 01  

Chrudim 

10 
 

30. 1. - 1. 2. 
2013 

Kurz dalšího vzdělávání soc. 
pracovníků a pracovníků v soc. 
službách- psychická kondice 

a zvládání stresu 

24 
Claritas, o.p.s., 

Milady Horákové 10, 
170 00  Praha 7 

5 

15. 2. 2013 Daň z příjmu NNO - pokročilí 3 

Koalice Nevládek 
Pardubicka, o.s., 

Klášterní 54, 
Pardubice 

1 

4. 3. - 15. 4. 
2013 

Kvalifikační kurz - pracovník 
v sociálních službách 

150 
Claritas, o.p.s., 

Milady Horákové 10, 
170 00  Praha 7 

1 

5. - 7. 3. 2013 

Kurz dalšího vzdělávání soc. 
pracovníků a pracovníků v soc. 
službách, zvládání krizových 
situací 

24 
Claritas, o.p.s., 

Milady Horákové 10, 
170 00  Praha 7 

2 

5. 6. 2013 Školení řidičů 2 
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s. 
3 

5. - 7. 6. 2013 Interní školení zaměstnanců 9 
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s. 
11 

15. 8. 2013 Odborná stáž  8 
Sdružení Neratov, 

o.s. 
6 

20.10-
16.2.2014 

Muzikoterapie, arteterapie 
a biblioterapie v práci s klientem 

52 
Psychoterapie, 

Eliášova 327/12, 
160 00  Praha 6 

1 

30.10.-
1.11.2013 

Vzdělávací program pro 
pracovníky působící v sociálních 
službách - lektoři výuky obsluhy 
náročných kompenzačních 
pomůcek na bázi PC pro těžce 
zrakově postižené 

24 
SONS, Krakovská 

21,  110 00 Praha 1 
1 

14.11.2013 
Základy komunikace se sluchově 
postiženým klientem 

6 
CESPO, o.s., Velká 
Hradební 619/33, 

400 01  Ústí n. Lab. 
1 
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2. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v roce 2013 

a významné události 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je stabilní organizací poskytující sociální služby lidem 

s těžkým zrakovým (případně kombinovaným) postižením v Pardubickém kraji 

ve věku 16 let a více. Služby jsou poskytovány ambulantně na pracovištích 

v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě, nebo terénně.  

Po celý rok 2013 se pokračovalo v realizaci projektu „Podpora pracovního uplatnění 

pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“ spolufinancovaného 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, s jehož realizací 

započalo v roce 2012. 

V roce 2013 oslavilo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. deset let své existence. Při této 

příležitosti bylo uspořádáno přátelské setkání uživatelů služeb a jejich rodinných 

příslušníků a přátel, zaměstnanců organizace, členů správní a dozorčí rady, partnerů 

a spolupracujících organizací v Kulturním domě Hronovická. V slavnostním programu 

byla prezentována činnost TyfloCentra Pardubice, program prolínaly příběhy životů 

a osudů uživatelů služeb v podobě krátkých prezentací, vystoupil pěvecký kroužek 

uživatelů služeb a mnoho dalšího. Tříhodinovým programem provázela bez nároku 

na honorář herečka a moderátorka Michaela Dolinová. 

 

Slavnostní program k 10. výročí TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice s předsedou správní rady PhDr. Milanem Pešákem 

 

 

 

 

 

 

 

         Vystoupení pěveckého kroužku                                       Pěvecké vystoupení M. Dolinové 

 

Na podzim získala cenu hejtmana „Duhové křídlo 2013“ za činnost ve prospěch osob 

se zdravotním postižením ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. Mgr. Dana 

Stoklasová. 

Duhové křídlo 2013 - Roman Línek s Danou Stoklasovou a dalšími finalistkami 
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V  tomto roce se organizace zapojila do zajímavého projektu, a to do Burzy 

filantropie, kde prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu 

donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Mezi podanými projekty se probojovalo 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. s projektem „Tyflocyklistika“ do finále a díky podpoře 

projektu obdrželo od donátorů potřebné prostředky na pořízení nového dvojkola. 

Vyjížďka na dvojkole pořízeném díky Burze filantropie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace také nominovala svého dlouholetého zaměstnance Radka Šmahu 

do soutěže Zaměstnance roku se zdravotním postižením, kterou pořádá Nadační 

fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Slavnostní 

vyhlášení se konalo na Staroměstské radnici v Praze.   
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3. Činnosti TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
3.1 Hlavní činnost 

Posláním společnosti je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým 

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

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

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

 

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

službách  

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

sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením a průvodcovské a předčitatelské služby. 

Fakultativní služby nebyly v roce 2013 poskytovány. 

 

a) Odborné sociální poradenství 

Identifikátor: 8480444 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

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. 

Služba probíhá většinou ambulantní formou jako individuální konzultace, která je 

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

zahrnuje sociálně právní poradenství týkající se důležitých informací souvisejících 

se zrakovým postižením (např. informace o změnách v legislativě, poradenství 

ohledně invalidních důchodů, dávek a příspěvků pro lidi se zrakovým postižením 

atd.), pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi a v psychické podpoře. 

Důležitou součástí služby je poradenství ohledně kompenzačních pomůcek 
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(předvedení pomůcek, výběr vhodné pomůcky, případně zapůjčení pomůcky aj.) 

v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění a další. 

 

V roce 2013 využilo služby odborného sociálního poradenství 130 uživatelů 

při 545 setkáních (např. osobní schůzka, telefonát apod.). 

 

Ukázka kompenzačních pomůcek 

                             Lupa                                                              Indikátor hladiny 

 

 

        Práce na Pichtově psacím stroji                                            Práce s colortestem 
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V rámci služby odborného sociálního poradenství je pozornost věnována také oblasti 

řešení architektonických a informačních bariér z hlediska osob s těžkým zrakovým 

postižením. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. pokračovalo v roce 2013 v realizaci 

projektu podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR „Bezbariérovost z hlediska 

osob se zrakovým postižením“. Pověřený pracovník mimo jiné spolupracuje 

s veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty za účelem odstraňování 

architektonických a informačních bariér (např. v roce 2013 proběhlo několik 

konzultací ohledně umístění a frází akustických zvukových majáčků, konzultace 

k bezbariérovým úpravám z hlediska osob se zrakovým postižením aj.). 

Na TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. se rovněž obracejí lidé s těžkým zrakovým 

postižením s žádostí o radu či pomoc s konkrétními obtížemi v oblasti bariér.  

Pozornost je věnována také mapování konkrétních architektonických a informačních 

bariér, realizaci osvěty formou seminářů či vytvoření informačních letáků s tématy 

„Bezbariérovost cestování v MHD“ a „Když potkám nevidomého“.  

          Signální a varovný pás před přechodem                 Digitální hlasový majáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vodící pás přechodu                                         Vodící linie s funkcí varovného pásu 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

b) Sociální rehabilitace 

Identifikátor: 9061213 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Sociální rehabilitace je službou, která zvyšuje samostatnost osob se zrakovým 

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

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

způsobem života svých vrstevníků. 

Do služby patří vzdělávací aktivity, které vedou osoby se zrakovým postižením 

k větší míře samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají osobními rozvoji. 

Služba probíhá nejčastěji jako skupinová aktivita či jako individuální konzultace. 

Ve službě sociální rehabilitace probíhaly v roce 2013 pravidelně skupinové aktivity 

zaměřené především na udržení a zvyšování úrovně dovedností v oblasti 

komunikace, v oblasti nácviku dovedností péče o vlastní osobu (nácvik jemné 

motoriky, péče o domácnosti spojené s nácvikem práce s kompenzačními 

pomůckami), upevňování získaných motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností. Probíhala také aktivita zaměřená na základy komunikace 

v anglickém jazyce – trénink mluveného jazyka. Skupinově jsou realizovány 

například následující aktivity – Kuchtíci, Šikovné ruce, Angličtina, Komunikace, Jak 

se cítit dobře a další. 

Individuální konzultace jsou především nácvikem obsluhy náročných kompenzačních 

pomůcek. TyfloCentrum Pardubice realizuje individuální konzultace ve více úrovních, 

a to tak, že jsou zohledněny individuální schopnosti a potřeby uživatele služeb. 

Jedná se především o zaškolení v ovládání kompenzačních pomůcek na bázi PC 

(digitální zvětšovací lupa a čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem 

pro nevidomé), dále pak nácvik obsluhy mobilního telefonu s hlasovým výstupem či 

kamerových lup a dalších kompenzačních pomůcek. Dalším z konkrétních témat 

individuálních konzultací mohou být konzultace v oblasti sebeobsluhy, 

komunikačních dovedností, anglického jazyka a další.  
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 Angličtina Kuchtíci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Šikovné ruce         Výuka na PC se spec. software 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby 

V lednu 2013 ukončilo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. po třech letech realizaci 

„Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby“ (realizován od 

1. 1. 2010), který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního 

rozpočtu České republiky. Cílem projektu bylo prostřednictvím aktivit služby sociální 

rehabilitace pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením dosáhnout co možná 

nejvyšší míry samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti 

a uplatnění se na trhu práce. 

 

V roce 2013 využilo službu sociální rehabilitace 72 uživatelů, realizováno bylo 

celkem 1 111 setkání (individuální konzultace, účast na skupinové aktivitě, 

telefonát apod.). Uskutečněno bylo 58 skupinových aktivit. 
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c) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Identifikátor: 3530225 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat lidem se zrakovým postižením 

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

dovedností uživatelů služeb. V TyfloCentru Pardubice je vytvořen prostor 

pro společnou platformu i pro individuální aktivizaci, jehož účelem je především 

aktivní začlenění se do společnosti běžného života. 

Sociálně aktivizační aktivity poskytují lidem s těžkým zrakovým postižením náplň 

volného času, motivují k aktivnímu přístupu a zároveň rozvíjí a obnovují jejich 

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

možnost navázání nových sociálních kontaktů a vyměňování zkušeností a postřehů 

ze života lidí se zrakovým postižením. Realizovány jsou nejčastěji ambulantní 

skupinové aktivity, probíhají také terénní aktivity. 

V rámci služby jsou realizována setkání uživatelů. Pravidelně opakující se jsou 

setkávání na aktivitě Kafíčko, která je několikrát do roka zpestřena programem, např. 

pěveckým vystoupením dětí mateřské školy ke Dni matek či před Vánoci, nebo 

hraním společenských her upravených pro lidi se zrakovým postižením.  Několikrát 

do roka je aktivita Kafíčko realizována mimo prostory TyfloCentra Pardubice, a to 

v některé z cukráren či kaváren. Velice oblíbená je pravidelná každoroční aktivita, a 

to společné posezení u vánočního oběda, kterou TyfloCentrum pravidelně pořádá 

před Vánocemi. 

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

pěší turistika, dále hraní kuželek. Pravidelně se koná také relaxační cvičení.  

Realizovány jsou také kratší fyzicky nenáročné procházky, v roce 2013 proběhly 

například procházky po historické části města Pardubice či procházka po Chrudimi 

spojená s návštěvou Muzea barokních soch, výlety (velký ohlas sklidil např. výlet 

na letiště do Čáslavi), relaxace v solné jeskyni, rekondiční pobyty a další aktivity.  
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Kafíčko se společenskými hrami        Výlet do Chrudimi 

 

 

    Procházka po Pardubicích     Cyklovyjížďka 

 

 

V roce 2013 využilo služby sociálně aktivizační 71 uživatelů, realizováno bylo 

1551 setkání. Uskutečněno bylo 55 skupinových aktivit. 
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d) Průvodcovské a předčitatelské služby 

Identifikátor: 6643539 

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 

 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je zprostředkovat lidem 

se zrakovým postižením infromace (předčítání apod.), kontakt se společenským 

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

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

Průvodcovská a předčitatelská služba je zpoplatněna dle platného ceníku, kdy 

k 31. prosinci 2013 byla výše úhrady 2 Kč za minutu služby. U průvodcovské 

a předčitatelské služby na terénních skupinových aktivitách byla výše úhrady 1 Kč 

za minutu služby. Součástí služby je i dovoz pomůcky z prodejny Tyflopomůcek 

Praha (120 Kč). Doprovázení poskytnuté za účelem návštěvy pracovišť TyfloCentra 

Pardubice, o.p.s. ve smyslu od nejbližší zastávky MHD, autobusu, vlaku a zpět je 

zdarma. 

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

osobních záležitostí (doprovod na úřady, do obchodů, do školy, do zaměstnání 

apod.), doprovod z místa bydliště na některé z pracovišť TyfloCentra Pardubice 

a zpět, doprovod na terénních skupinových aktivitách. Využívána je také služba 

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

Méně často je využívána služba na přepis dokumentů, vyplňování formulářů, dovoz 

kompenzační pomůcky apod.  

 

V roce 2013 využilo průvodcovské a předčitatelské služby 37 uživatelů. Celkem 

bylo poskytnuto 426 hodin průvodcovské a předčitatelské služby. 

 

Ukázka poskytování průvodcovské služby 
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3.1.2 Osvětové aktivity směrem k laické i odborné veřejnosti 

Zážitkové semináře, prezentační akce 

Tyto akce přibližují život lidí se zrakovým postižením. Z prezentačních akcí, které se 

uskutečnily v roce 2013 lze jmenovat například Den země v Pardubicích, Evropský 

den bez bariér v Chrudimi, Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Orlicí, Bambiriádu 

v Chrudimi, zážitkový den „Zažij si na vlastní kůži“ na Univerzitě Pardubice a další.  

Téměř 2 500 účastníků těchto akcí se mohlo blíže seznámit s životem lidí se 

zrakovým postižením a činností TyfloCentra Pardubice, o.p.s.   

V roce 2013 byly realizovány zážitkové semináře pro celkem 29 škol, a to 

mateřských, základních, středních, vyšších odborných a vysokých. Semináři prošlo 

1130 účastníků.  

Praxe studentů, odborné stáže 

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

vyšších odborných a vysokých škol. V roce 2013 absolvovalo praxi 9 studentů, 

v rozsahu téměř 650 hodin. Kromě toho proběhlo několik desítek exkurzí a stáží 

kratšího rozsahu. 

                 Zážitkový seminář na ZŠ             Osvětová akce na Univerzitě Pardubice 

 

 

3.1.3 Služby pro podporu pracovního uplatnění 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo v roce 2012 realizaci projektu s názvem 

„Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém 

kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
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programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Celková výše 

projektu je 3 842 953 Kč. 

V rámci projektu byla realizována řada aktivit, jejichž společným cílem bylo připravit 

uchazeče z řad lidí s těžkým zrakovým postižením na zaměstnání a pomoci k tomu, 

aby skutečně zaměstnání získali. V roce 2013 proběhl vzdělávací kvalifikační kurz 

„Pracovník v sociálních službách“, dále pak kurzy, jejichž úkolem bylo seznámit 

uživatele blíže s problematikou OSVČ („Základy podnikání pro OSVČ“, „Legislativa 

pro OSVČ“ a „Základy účetnictví“). Realizovány byly také kurzy „Komunikace 

a sebeprezentace“ a „Tvorba videovizitek“.   

Důraz byl kladen na individuální práci s jednotlivými uživateli, kteří konzultovali 

s pracovními konzultanty a asistenty. Měli také možnost zapojit se do kurzů práce na 

počítači se speciálním softwarem pro lidi se zrakovým postižením, setkat se 

s ostatními uživateli a vyměňovat si zkušenosti a další. 

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

samotné, a to např. formou asistence na pracovišti či finančního příspěvku 

zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů po dobu prvních šesti měsíců. 

Od začátku realizace projektu (červen 2012) do konce realizace projektu (květen 

2014) se do projektu zapojilo 35 uživatelů, z nichž se podařilo deseti uživatelům 

získat zaměstnání. Uplatnění našli na různých pracovních pozicích – masér, telefonní 

operátor, pracovník v sociálních službách, pomocné práce v obchodě, administrativní 

pracovník pro příjem materiálu, pomocný pracovník při poskytování sociálních 

služeb, učitel hudby a další. Tři uživatelé zapojení do projektu získali pracovní 

uplatnění v TyfloCentru Pardubice. 

I po skončení projektu se nadále pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. budou 

problematice pracovního uplatnění věnovat a poskytovat poradenství v oblasti 

hledání zaměstnání v rámci služeb.  
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Vzdělávací kurz „Tvorba videovizitek“ 

 

Vzdělávací kurz projektu        Motivační seminář projektu 

 

3.1.4 Provozování aktivit účelného využívání volného času - dobrovolnictví 

V roce 2013 pokračovalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v realizaci dobrovolnického 

programu. Dobrovolníci pomáhají dlouhodobě nebo krátkodobě na základě 

akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR v oblasti práce s uživateli, a to například 

tím, že individuálně asistují uživatelům služeb – asistence doma, při nákupech, 

společně tráví volný čas (chodí společně na procházky, za sportovními aktivitami či si 

povídají apod.). Vypomáhají také během skupinových aktivit pro uživatele 

v TyfloCentru Pardubice či jako vodiči na tandemových kolech. Pomáhat mohou také 

s pracemi administrativního charakteru, např. vyhledávání podkladů, kompletace 
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letáků, časopisu Kukátko, namlouvání zvukových verzí dokumentů apod. Nápomocni 

jsou také při prezentačních akcích. 

Během roku 2013 pomáhalo prostřednictvím TyfloCentra Pardubice celkem 21 

dobrovolníků, kteří celkem odpracovali téměř 300 hodin pomoci. Dvě dobrovolnice, 

paní Ladislavu Dufkovou a Alenu Klímovou, nominovalo TyfloCentrum Pardubice 

na ocenění dobrovolníka roku v rámci Evropského roku občanů 2013. 

Také nadále pokračovala spolupráce s ČSOB Pojišťovnou, a.s., kdy se v rámci této 

spolupráce díky dobrovolnickému programu ČSOB Pojišťovny, a.s. uskutečnily dva 

dvoudenní výlety pro uživatele služeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

Výlet s ČSOB Pojišťovnou do Krkonoš         Výlet s ČSOB Pojišťovnou do jižních Čech 

 

 

3.1.5 Vydávání interního časopisu Kukátko 

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

především pro potřebu uživatelů služeb TyfloCentra Pardubice, o.p.s. V roce 2013 

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

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

mailem. Časopis Kukátko je zároveň distribuován v černotisku a elektronické podobě 

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

distribuováno kolem 400 výtisků v černotisku ročně a kolem 450 elektronicky. 

Uživatelům bylo rozesláno 378 výtisků ve zvětšeném černotisku, 90 zvukových 

nosičů a 192 e-mailů.  
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3.1.6 Správní činnost  

Pro rok 2013 stanovila správní rada náklady na vlastní činnost (správu) TyfloCentra 

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

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

zejména ověřením podpisů, odměnou daňového poradce a auditora, odměnou 

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

a jiné. 

 

3.2 Vedlejší hospodářská (doplňková) činnost 

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

2011. Zisk z vedlejší činnosti je použit na dofinancování činnosti hlavní. 
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4. Zdroje financování v roce 2013 
 

a) Dotace 

b) Příspěvky a dary 

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

d) Vlastní zdroje (fondy) 

 

a) Dotace – v roce 2013 získalo TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v dotačních řízeních 

finanční částku 4 906 tisíc Kč. 

Rozpočet služeb dle subjektů financování 

Název projektu Celková dotace (Kč) Název služby 

MmP- Pro zdraví 8 900 
Kuželky, solná jeskyně  a cyklovyjížďky pro 

osoby s těžkým ZP 

Město Chrudim 78 000 PPS,SAS,SR,OSP 

MPSV 450 000 SAS 

MPSV 156 000 PPS 

MPSV 280 200 OSP 

MPSV 534 000 SR 

MmP 50 000 PPS 

MmP 60 000 OSP 

MmP 120 000 SAS 

MmP 520 500 SR 

MmP 88 000 nájemné 

Pardubický kraj 84 000 OSP 

Pardubický kraj 45 000 SAS 

Pardubický kraj 30 000 PPS 

Pardubický kraj 102 000 SR 

MMR 130 000 OSP - Bariéry 

MVČR 45 000 PPS,SAS,SR - Dobrovolníci 

EU – OP LZZ II 3 842 953 

Podpora prac. uplatnění pro osoby se ZP 

v Pardubickém kraji (částka pro období 

6/2012-5/2014)  
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Zkratky: 

MmP – Magistrát města Pardubic 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MVČR – Ministerstvo vnitra 

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, nadačních zdrojů nebo Burzy filantropie. 

 

b) Příspěvky a dary – v roce 2013 získalo TyfloCentrum Pardubice 

na příspěvcích a darech 202 tisíc Kč. 

c) Jiné zdroje (tržby, úroky a jiné výnosy) – v roce 2013 TyfloCentrum Pardubice, 

o.p.s. získalo v jiných zdrojích celkem 347 tisíc Kč (z toho bylo 72 tisíc Kč 

získáno z veřejné zakázky – Individuální projekt Pardubického kraje 

na sociální služby). 

d) Vlastní zdroje (fondy) – k 31. prosinci 2013 disponovalo TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s. vlastními zdroji ve výši 825 tisíc Kč. 

Více informací ke zdrojům financování TyfloCentra Pardubice, o.p.s. v roce 2013 lze 

nalézt v příloze Výroční zprávy TyfloCentra Pardubice. 

 

 

Město Chrudim ; 
78000; 3% 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí; 
1348000; 50% 

Magistrát města 
Pardubice; 847400; 

31% 

Pardubický kraj; 
261000; 9% 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj; 
130000; 5% 

Ministerstvo vnitra 
ČR; 45000; 2% 

Město Chrudim

Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Magistrát města
Pardubice
Pardubický kraj

Ministerstvo pro místní
rozvoj
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město Chrudim 

5. Partneři a sponzoři v roce 2013 
 

 

 

 

 

 

Anerimed s.r.o. 

Awos s.r.o. 

Břetenář Jiří 

ČSOB Pojišťovna 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

KYB Manufacturing Czech s.r.o. 

Lions Club Pardubice 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ministerstvo vnitra ČR 

M&M reality holding a.s. 

Mona Harmonie 

MŠ Závodu míru  

SONS ČR 

Statutární město Pardubice – městský 

obvod Pardubice II. 

Strukturální fondy EU 

VST Engineering, spol. s r.o. 

Za podporu děkujeme všem partnerům, sponzorům a vystupujícím, díky jejichž 

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

Díky patří i donátorům Burzy filantropie, jejíž pomocí se podařilo zakoupit nové 

dvojkolo. 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na realizaci oslavy 

k příležitosti desátého výročí založení TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

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

a studentům. 

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají lidem se zrakovým 

postižením a při realizaci akcí TyfloCentra Pardubice. 
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6. Závěr a výhled do dalších období 
 

Rok 2013 byl pro TyfloCentrum Pardubice významným rokem, kdy oslavilo deset let 

své existence. V květnu 2014 po dvou letech skončila realizace projektu 

financovaného z fondů Evropské unie zaměřeného na pracovní uplatnění lidí 

se zrakovým postižením, čímž TyfloCentrum Pardubice završilo významnou etapu 

svého působení v oblasti zvyšování zaměstnanosti lidí s tímto handicapem.  

V nastávajícím roce a dalším období je cílem TyfloCentra Pardubice, o.p.s. udržet 

stávající nabídku služeb pro lidi s těžkým zrakovým postižením v regionu 

a stabilizovat své zázemí. Pozornost bude také věnována terénní práci v přirozeném 

prostředí uživatelů služeb, a to především v obcích více vzdálených od města 

Pardubice. Z toho důvodu jsou také pro spolupráci oslovovány další obce, jako je 

např. Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Hlinsko aj. 

Dalším z cílů organizace i nadále zůstává poskytovat prostor pro zaměstnávání lidí 

s těžkým zrakovým postižením tak jako doposud. 

 

Účetní závěrka i Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2013 byla 

přezkoumána dozorčí radou dne 11. 6. 2014. 

Výroční zpráva TyfloCentra Pardubice, o.p.s. za rok 2013 byla odsouhlasena správní 

radou dne 11. 6. 2014. 
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7. Přílohy - zpráva nezávislého auditora 
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