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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení,  

předkládám Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2009. Ve 

výroční zprávě naleznete zejména přehled činnosti a stručný přehled hospodaření 

naší organizace za rok 2009. 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. se snaží s každým dalším rokem své existence 

rozšiřovat nabídku svých aktivit. Jedná se zejména o jednu z našich registrovaných 

sociálních služeb a to sociálně aktivizační služby. V době našeho vzniku existovalo 8 

vzdělávacích nebo volnočasových klubů, ke konci roku 2009 jich je úctyhodných 14.  

Další prioritou, která v našem zařízení zůstává, je supervize, pomocí níž 

předcházíme syndromu vyhoření. Neméně důležité je i další vzdělávání 

zaměstnanců. Tyto dvě činnosti slouží ke zkvalitňování veškerých služeb, které 

našim klientům můžeme nabídnout.  

Mé poděkování patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům a také lidem, kteří 

nám pomáhali při vykonávání sociálních služeb v našem městě a celém Plzeňském 

kraji. 

 

 

       Dana Vaníková 

        ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název společnosti:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 
Sídlo:  Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Kontaktní údaje: 377 420 481, 732 381 585 
 info@tc-plzen.cz 
 www.tc-plzen.cz 
IČO: 25248421 

Č. účtu: 167870497/0300 

Oblast působení: Plzeňský kraj 
 
Správní rada: 

Eva Šatrová (předsedkyně) 
Mgr. Pavel Macháček  

Ing. Josef Lopata  

 

Dozorčí rada: 
Marcela Drotárová, DiS. (předsedkyně) 
Bc. Martina Hrdonková  

Luboš Krapka 

 

Zaměstnanci: 
Ing. Helena Dykastová ředitelka (do 31. 3. 2009) 
Dana Vaníková ředitelka (od 1. 4. 2009) 
Jana Habartová, DiS.  sociální pracovnice (do 30. 9. 2009) 

Bc. Lenka Svatková sociální pracovnice (od 14. 9. 2009) 

Martina Eibichtová, Dis. sociální pracovnice 

Jindřich Houška  instruktor PC 
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit 

samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob. 

 
 

CÍLE ORGANIZACE 
 Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění 

 Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům 

 Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky 

 Zapojit uživatele do rozhodovacího procesu při plánování služeb 

 Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi 

 
 

CÍLE JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Poskytnout klientovi bezpečný doprovod při vyřizování jeho osobních 

záležitostí 

 Zajistit klientovi diskrétnost při vyřizování osobních věcí 

 Podpořit klientovu nezávislost na rodině a okolí 

 
Odborné sociální poradenství 

 Zprostředkovat klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech 

specializovaných na zrakové postižení 

 Informovat o službách jiných institucí a poskytovatelů 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro 

zrakově postižené 

 
Sociálně aktivizační služby 

 Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času se zaměřením na jeho 

zrakový handicap 

 Podporovat navazování sociálních kontaktů 

 Podporovat získávání nových dovedností a poznatků 

 Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných 

k samostatnosti zrakově postižených 
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Sociální rehabilitace – výuka na PC  
 Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho 

společenské uplatnění, samostatnost a nezávislost 

 Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost společenského  

a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti náročných elektronických 

kompenzačních pomůcek 

 
 
 
 
 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Průvodcovské a předčitatelské služby 

Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného 

postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým 

postižením). 

 
Odborné sociální poradenství 

Osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od 15 let  

(u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou 

s přidruženým postižením). 

Přátelé a rodinní příslušníci našich klientů. 

 
Sociální rehabilitace 

Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 9 let (u kombinovaného 

postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým 

postižením). 

 

Sociálně aktivizační služby 
Osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od 15 let  

(u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou 

s přidruženým postižením). 
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SLUŽBY V ROCE 2009 
V roce 2009 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby: 
 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociální rehabilitace – práce na PC 

 Sociálně aktivizační služby 

 
Naše zařízení může našim klientům dále nabídnout dobrovolnickou službu. Jedná 

se o činnost našich dobrovolníků vykonávanou z vlastní vůle, ve svém volném čase  

a bez nároku na honorář. K poslednímu dni roku 2009 jsme evidovali 10 

dobrovolníků, kteří se zapojovali především do průvodcovské a předčitatelské služby 

a sociálně aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2009 se uskutečnilo 8 

exkurzí pro střední, vyšší odborné  

a vysoké školy. Zároveň také byly 

poskytnuty informace týkající se 

našeho zařízení úředníkům, sociálním 

pracovníkům městského obvodu Plzně 

3. Těchto exkurzí se v celkovém 

součtu zúčastnilo 151 posluchačů 

v délce 9,5 hodiny.  

 

Každoročně v naší organizaci vykonávají své odborné studentské praxe studenti 

Západočeské univerzity v Plzni, ale přijímáme také praktikanty z Vyšší odborné školy 

zdravotnické Dr. Ilony Mauritzové.  

Tito studenti mají možnost seznámit se se sociálními službami TyfloCentra Plzeň, 

o.p.s., a to nejen po teoretické stránce, ale zejména v praktické činnosti.  

V roce 2009 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 7 studentek a 1 

student, někteří i opakovaně. Jednalo se o 4 průběžné a 5 souvislých praxí v celkové 

délce 810 hodin. A jedna 8 hodinová praxe spojená s vedením klubu ručních prací. 
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PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ 
SLUŽBY 

Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým a kombinovaným 

postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu 

zrakově postiženou s přidruženým postižením). 

 

Místo a čas 

Průvodcovská služba je poskytována na území Plzeňského kraje, 

v mimořádných situacích i mimo něj, a to v pondělí, v úterý, ve středu od 7,30  

do 16,00 hodin, ve čtvrtek od 7,30 do 18,00 hodin a v pátek od 7,30 – 14,00 hodin. 

Mimo stanovený čas o svátcích a o víkendech po domluvě s ředitelkou 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

 

Poskytování služby 

V roce 2009 byla průvodcovská a předčitatelská služba poskytována zejména  

na území města Plzně. Ve ¾ roku, tj. leden – září, byly tyto služby poskytovány  

za standardních 50 Kč, od 1. října 2009 byla tato částka navýšena o 30 Kč, pokud 

klient tyto služby využil mimo pracovní dobu TyfloCentra. 

 

Průvodcovských a předčitatelských služeb v průběhu roku 2009 využilo 

celkem 22 klientů, z toho 15 žen a 7 mužů. Průměrný počet klientů v měsíci byl 

10,92. Celkem bylo odprůvodcováno a odpředčítáno 464 hodin. Ve srovnání 

s loňským rokem se jedná o mírný pokles. 
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Celkové příjmy od uživatelů v roce 2009 byly 23 320Kč. 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2007 – 2009 – počet hodin 

                   Rok 

Měsíc 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

Leden 41,50 39 47,50 

Únor 47 38 21,25 

Březen 55 49 37,75 

Duben 40,75 45,50 40,75 

Květen 22,50 40,25 42,50 

Červen 43,75 50 36 

Červenec 24 29 24,50 

Srpen 28,25 25,25 27 

Září 29 46 40,25 

Říjen 43,75 44,75 53,50 

Listopad 48 48,50 49,50 

Prosinec 40,50 49 30,25 

Celkem hodin 464 504,25 450,75 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí 

jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením). Dále také přátelům  

a rodinným příslušníkům těchto klientů. 

 

Místo a čas 

 Odborné sociální poradenství bylo převážně poskytováno v prostorách 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Možné však bylo domluvit si osobní konzultaci i mimo 

středisko. Neobjednaní klienti měli možnost využívat našich služeb každý čtvrtek 

7:30 – 12:00 hodin a 12:30 – 18:00 hodin.  

 

Poskytování služby 

 Odborné sociální poradenství bylo poskytováno ve dvou formách, jednalo se  

o osobní konzultaci nebo telefonickou konzultaci. Do telefonické konzultace jsou také 

zahrnuty emailové dotazy. Těchto odborných služeb využilo celkem 88 klientů, z toho 

52 žen a 35 mužů.  
 

 Nejčastěji kladené dotazy a řešené případy se týkaly informací o TyfloCentru, 

Tyfloservisu a o Sjednocené organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR), dále 

byly řešeny situace z oblasti základního poradenství a příspěvků pro zrakově 

postižené.  
 

 V rámci naší poradny také poskytujeme konzultace v oblasti podpory 

pracovního uplatnění. V roce 2009 proběhlo celkem 13 takových konzultací. 

Na základě tohoto poradenství si jeden klient našel zaměstnání. Součástí našich 

poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. V roce 2009 využilo 

půjčovnu 7 osob. Jednalo se o vypůjčení si dálkového ovladače VPN01, který 

spouští zvukovou signalizaci u státních organizací a poskytuje další instrukce, 

Colorina - zařízení, jež rozlišuje barvu a světlo, klávesnice k PC, videokazety 

s problematikou zrakového postižení, různé hry uzpůsobené zrakově postiženým 

lidem (např. Pexeso, Člověče, nezlob se), simulační brýle, časopisy – Zora, 

Tyflonovinky či opěrné hole.  
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Osobní konzultace v letech 2007 – 2009 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2009 2008 2007 

Leden 14 25 15 

Únor 14 12 8 

Březen 13 13 12 

Duben 12 13 6 

Květen 14 3 12 

Červen 13 6 14 

Červenec 14 7 7 

Srpen 13 7 11 

Září 11 13 14 

Říjen 23 9 16 

Listopad 19 13 15 

Prosinec 13 1 13 

Celkem konzult. 173 122 143 

 
Telefonická konzultace v letech 2007 – 2009 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2009 2008 2007 

Leden 10 29 28 

Únor 13 24 8 

Březen 9 15 14 

Duben 12 16 13 

Květen 13 13 16 

Červen 9 19 9 

Červenec 10 15 13 

Srpen 16 17 15 

Září 15 7 10 

Říjen 38 14 17 

Listopad 59 10 24 

Prosinec 34 9 20 

Celkem konzult. 238 188 187 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám zrakově postiženým  

a kombinovaně postiženým od 9 let (u kombinovaného postižení se však musí jednat 

o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením). 

 

Místo a čas 

Výuka, konzultace a drobná servisní výpomoc probíhají v pracovní době 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s., a to v učebně TyfloCentra, v domácnosti nebo na pracovišti 

klienta. V domácnosti nebo na pracovišti klienta pouze ze závažných osobních nebo 

zdravotních důvodů.  

 

Poskytování služby 

Sociální rehabilitace, tj. výuka na náročných elektronických kompenzačních 

pomůckách na bázi PC, pro slabozraké uživatele se jedná o digitální zvětšovací 

televizní lupu (zvětšovací software) a pro nevidomé uživatele digitální čtecí přístroj 

pro nevidomé s hlasovým výstupem (hlasový výstup).  

 Klienti měli možnost využívat výukové PC s Windows XP a s Windows Vista. 

Učili se v programech Magic, Jaws, Zoomtext, Winmonitor a Supernova. 

 Kurzů PC se účastnilo celkem 16 klientů, z toho 8 žen a 8 mužů. Během roku 

proběhlo 9 nových kurzů, tj. 4 základní kurzy, 1 přípravný a 4 nadstavbové kurzy.  

7 klientů pokračovalo v kurzech z roku 2008. Celkem bylo odučeno 306 hodin.  

10 kurzů bylo ukončeno v roce 2009 a zbylých 6 kurzů pokračují ještě v roce 2010. 

V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 44 drobných servisních 
výpomocí v domácnostech klientů. 
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Sociální rehabilitace v letech 2007 – 2009 – počet odučených hodin 

                   Rok 

Měsíc 
2009 2008 2007 

Leden 32,5 13 32,5 

Únor 33 20 35 

Březen 26 28 43 

Duben 34,5 29 29,5 

Květen 25,5 21 50,5 

Červen 14 26,5 30,5 

Červenec 17,5 17 14,5 

Srpen 26,5 19,5 25,5 

Září 28,5 30,5 46,5 

Říjen 28 22 3 

Listopad 26 22 6 

Prosinec 14 20 10 

Celkem hodin 306 268,5 326,5 

 

Tabulka ukazuje pouze počet odučených hodin. Nicméně tato sociální služba 

dále zahrnuje tzv. nepřímou činnost, jež se skládá z přípravy na výuku s jednotlivým 

klientem, drobné servisní výpomoci a doby, kdy instruktor PC musí dojet ke klientovi 

a zpět.  
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí 

jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením). 

 

Místo a čas 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány převážně v pracovní době, 

v prostorách TyfloCentra, ale i mimo ně. 

Program volnočasových aktivit na aktuální měsíc je k dispozici na 

internetových stránkách TyfloCentra, na nástěnce v centru a na požádání klienta je 

zasílán také poštou. 

 

Poskytování služby 

Během roku 2009 proběhlo celkem 262 volnočasových a vzdělávacích 
klubů (účast 628) a 16 jednorázových akcí (účast 167). 

 

Pravidelné kluby 

 vzdělávací aktivity  Anglický jazyk pro začátečníky – 2 kurzy 

Anglický jazyk pro pokročilé 

Německý jazyk pro začátečníky 

Německý jazyk pro pokročilé 

Internetová kavárna  

Klub procvičování Braillova písma 

 sportovní aktivity Bowling 

Plavání 

Simulovaná zvuková střelba 

Relaxační cvičení 

 ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

Společenské hry + šachy 
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Jednorázové akce 

Leden  Lední revue na Boleveckém rybníku 

Únor    Dobročinný ples Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

Březen Závody v simulované zvukové střelbě - Praha 

Duben  Koncert základní školy a mateřské školy pro zrakově postižené Plzeň 

  Velikonoční besídka 

  Plzeňský terč – závody v simulované zvukové střelbě 

Červen  Stezka Ludvíka Očenáška – Plasy 

Červenec Bezstarostná jízda autem – Lhota u Dobřan 

Září  Výlet do kláštera Kladruby 

Říjen  Koncert – Světový Den Zraku – Měšťanská beseda Plzeň 

  Mistrovství ČR v simulované zvukové střelbě  

  Muzeum loutek Plzeň 

Listopad Přednáška psycholožky na téma zdravý životní styl  

  Příprava vánočního programu 

Výroba vánočních přání 

Prosinec Mikulášská besídka 

  Vánoční srandamač v simulované zvukové střelbě 

Vánoční besídka 
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Sociálně aktivizační služby v letech 2007 – 2009 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2009 2008 2007 

Leden 53 51 79 

Únor 55 49 64 

Březen 72 57 78 

Duben 45 62 54 

Květen 58 67 72 

Červen 37 55 61 

Červenec 34 37 39 

Srpen 14 28 50 

Září 58 58 57 

Říjen 67 76 93 

Listopad 92 66 59 

Prosinec 43 21 35 

Celkem hodin 628 627 741 

 
Sociálně aktivizační služby v letech 2007 – 2009 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2009 2008 2007 

Leden 0 0 8 

Únor 0 27 0 

Březen 7 14 18 

Duben 35 7 13 

Květen 0 7 59 

Červen 8 0 0 

Červenec 7 10 2 

Srpen 0 17 7 

Září 36 9 31 

Říjen 16 30 29 

Listopad 24 8 50 

Prosinec 34 51 78 

Celkem hodin 167 180 295 
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Sociálně aktivizační služby jsou nedílnou součástí TyfloCentra. Jedná se  

o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. Samotní klienti se částečně 

podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí. Každý rok se snažíme o zavedení 

nového, zajímavého klubu. V letošním roce se jednalo o klub procvičování Braillova 

písma a Anglického jazyka pro začátečníky v odpoledních hodinách.  

Za zmínku také stojí klub Simulovaná zvuková střelba. Účastníci tohoto klubu 

se pravidelně vypravují na Mistrovství republiky. I letos to nebylo výjimkou. 

Vzestupná forma pana P.B. se potvrdila, získal na Mistrovství republiky 2. místo! 

U jednorázových akcí stojí za zmínku dva celodenní výlety do okolí. Jednalo 

se o turistickou procházku po stezce Ludvíka Očenáška a autobusový výlet  

do kláštera Kladruby. 

 
 

Dne 20. 2. 2009 se uskutečnil již 11. 
dobročinný ples v Plzni, který pořádala 

Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením v České republice, o.s. se sídlem 

v Plzni. I my jsme z části sponzorských peněz 

pro naše klienty zajistili vstupenky. Program byl 

velmi pestrý, od předtančení zdravotně 

postižených po taneční vystoupení taneční školy 

a pěvecké vystoupení. Bylo možno zakoupit  

i tombolu a zkusit tak své štěstí. 

Dostat se do společnosti a užít si kulturní 

život je pro zrakově postižené vždy velmi prospěšná, užitečná a zároveň i příjemná 

záležitost.  

Ohlasy klientů TyfloCentra 

Pan J. Š. a paní A. Š. 
„Zrakové postižení s sebou často přináší snížení počtu společenských 

kontaktů a tím i osamělost a izolaci. Každé vytržení z denních stereotypů je pro nás 

velmi prospěšné a vítané. Proto Vám děkujeme za možnost strávit hezký večer  

ve společnosti našich přátel.“ 
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Pan Ing. J. L. 
„Rád jsem se zúčastnil plesu v doprovodu pracovníků TyfloCentra (sám bych 

na ples nešel). Měl jsem možnost setkat se i s dalšími známými z řad klientů. Ples 

měl poutavý moderovaný program (za zmínku stojí předvedená předtančení) a zkusil 

jsem i štěstí v tombole. Pokud to bude možné, půjdu i na příští ročník.“ 

 

Dne 8.6. 2009 jsme byli pozvaní paní Mgr. Čihákovou (iniciátorkou stezky)  

do Plas a jelikož její pozvání bylo tak vřelé a srdečné, nemohli jsme udělat nic jiného, 

než přijet. Byli jsme první organizovanou skupinou osob se zrakovým postižením, 

kteří se rozhodli navštívit stezku Ludvíka Očenáška, proto se nám dostalo milého 

přivítání i na radnici panem starostou Mgr. Miloslavem Hurtem. Zajímal se nejen  

o služby TyfloCentra, ale také dal prostor k vyjádření klientům, jak jsou spokojeni 

s celkovým přístupem státu k lidem se zrakovým postižením.  

Poté se nás ujala paní Čiháková, která s námi celou trasu stezky prošla, 

tabule okomentovala a doplnila. Na tabulích jsou popsány vynálezy rodáka 

Očenáška, zajímavosti z přírody  

a historie Plas. Na každé tabuli je 

stručný popis i v Braillově písmu, 

takže klienti si mohli informace sami 

přečíst a nemuseli být odkázáni  

na průvodce. Stezka vede lesní 

cestou, bylo příjemné si odpočinout 

od městského shonu a nadýchat se 

čerstvého vzduchu. Výlet jsme 

zakončili v hájovně Lipovka v Lomanech, kde jsme si prohlédli Muzeum těžby borové 

smoly a k osvěžení dostali bylinkový čaj. 

 
 

První velkou poprázdninovou akcí pořádanou naším zařízením byla 23. 9. 

prohlídka kláštera v Kladrubech. Jako jedna z mála památek se může pochlubit 

bezbariérovou prohlídkovou trasou, kterou jsme s nadšením využili.  

Na následujících řádcích si můžete přečíst poutavý příběh pana Radima 

Theodora Bílka, dobrovolníka TyfloCentra: 
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Ráno mi paní Eibichtová poslala mailem nabídku s možností účastnit se jako 

dobrovolník výletu se zrakově postiženými do kláštera v Kladrubech. ,,Je to milé  

a těší mě to," říkám si pro sebe s úsměvem. Je to pro mě další možnost, jak někomu 

pomoci, jak provést slepého klášterem a posloužit mu svým výkladem  

s průvodcovstvím.  

Druhý den nasedám do autobusu plného lidí. Všímám si starších lidí, 

slepeckých holí, brýlí a uvědomuji si, že jsem na správném místě. Trochu mě zamrzí, 

že na tak plný autobus jsou jen dvě pracovnice a jeden dobrovolník. Jsou to totiž 

přátelští lidé, vstřícní, ochotní, usmívající se a  pro mě je příjemné být mezi nimi.  

Po půl hodině přijíždíme ke klášteru.  

Slepí lidé se 

shlukují a čekají, až 

začne prohlídka. Pro mě 

je příjemné vidět, jak lidé 

mezi sebou komunikují, 

pomáhají si a společně 

tráví hezký čas. 

Poznávám starší paní s 

bílou holí, které budu 

dělat původce. Cítím 

stáří, moudrost, respekt, 

úctu a ochotně jí nabízím 

svou pomoc. Vykládáme si o sobě, seznamujeme se a já poznávám, že je to moc 

příjemná paní. Trávíme spolu čtvrt hodiny, pak půl, nakonec celou hodinu a já ji 

přitom vedu klášterem a říkám, co kde je. Mezitím si povídáme o osobních věcech, 

cítím pohodu a klid z jejího hlasu a to je pro mě impulzem, že vše jde dobře. Některé 

rytiny jí dávám osahat. 

To jsou ty chvíle, kdy oči nahrazují ruce. Výkladu je totiž hodně a já si 

uvědomuji, že hmatem mohu okořenit výklad a přidat tak na zážitku a prožití celé 

chvíle. Všímám si křehké postarší ruky, která se dotýká vyřezávaného dřeva a věřím, 

že jí doteky pomůžou seznámit se s okolím kolem nás. Atmosféra je příjemná,  

z rozhovoru cítím pohodu, klid, vyrovnanost a to samé nabízím i já své svěřené 

klientce.  
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Je příjemně. Na nádvoří kláštera svítí slunce, poslouchám štěbetání o běžném 

životě našich klientů a říkám si, že je moc dobré pořádat takové výlety. Cítím smysl 

celé akce a je milé, když starší lidé jedou na výlet ven z města. Je to pro mě možnost 

strávit hezký den v přítomnosti lidí, kteří mnohdy vidí více než my sami. 

 
Další jednorázovou, i když tradiční akcí pořádanou naším zařízením byl 

Srandamač - turnaj v simulované zvukové střelbě. „Srandamač“ je spojení dvou 

slov – českého sranda a anglického počeštěného slova mač /angl.-match/, které 

znamená zápas. A právě o tyto dvě 

věci, srandu a zápas, v plzeňském 

TyfloCentru o.p.s. 10. 12. 2009 šlo.  

Této akce se zúčastnilo šest 

z předem deseti avizovaných 

soutěžících. I tak vládla v klubovně, 

kde se střelci psychicky připravovali 

a občerstvovali, dobrá nálada. 

Soutěž byla koncipována tak, 

aby se nestřílelo tradičně ze stoje, ale aby se střílelo z jiných poloh. Již předtím jsme 

se s klienty dohodli, že budeme střílet vleže a vkleče.  

První místo po svém nedávném úspěchu z mistrovství republiky přidal P.B. 

Potvrdil tak svou formu i mezi námi a to co dokázal v simulované střelbě v poslední 

době je nutné ocenit. 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 

Když vedete jakoukoliv organizaci, firmu, tak všechno stojí a padá  

na finančním zajištění tohoto zařízení. Bohužel v současné době se vše odvíjí od 

peněz a známostí. Musíme se však zamyslet, zda tento směr je ten správný, zda se 

sociální sféra nedostala ke kopírování soukromého sektoru.  

 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. opět dostalo od Ministerstva práce a sociálních 

věcí nižší finanční částku, která v letošním roce činí pouze 65%  našeho rozpočtu. 

I přes tuto nelichotivou bilanci se snažíme oslovovat další sponzory, žádat nadace  

a jiné organizace o dotace. Bohužel peněz není nikde nazbyt, a to se odráží  

i v zamítavých odpovědích oslovených sponzorů. O to víc děkujeme těm, kteří nás 

podpořili. 

 

Naše zařízení chce v nejbližší době udělat velkou propagační akci, kterou by 

se zviditelnilo. Naším cílem je, aby ti, jež jsou zrakově postižení, věděli o našich 

sociálních službách, které poskytujeme. Chceme, aby věděli o naší činnosti a aby 

měli možnost trávit volný čas aktivně, ve společnosti ostatních. Přáli bychom si 

maximálně uspokojit naši klientelu, proto se snažíme neustále přicházet s novými 

nápady.  

 

V našich klientech vidíme smysl práce sociálního pracovníka. Vidíme, že i pro 

tuto menšinu, která je v naší populaci zastoupena cca 1%, má smysl bojovat a rvát 

se. 

 
Bc. Lenka Svatková 

sociální pracovnice, pracovnice pověřená řízením 
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
 
 

Náklady v druhovém členění za rok 2009 
Cestovné 13 624
Mzdové náklady 694 066
Náklady na reprezentaci 2 686
Odpisy DHIM 0
Opravy a udržování 2 787
Ostatní daně a kolky 300
Ostatní služby 171 842
Spotřeba materiálu 25 814
Spotřeba energií 31 602
Zákonné sociální pojištění 213 399
Ostatní sociální náklady 7 200
Ostatní náklady 18 971
náklady celkem 1 182 291

 

 

Výnosy v druhovém členění za rok 2009 
Tržby z prodeje služeb 81 369
Úroky 1 192
Příspěvky – dary od FO 9 000
Dotace JTEKT Automotive 1 800
Dotace ÚMO 3 40 000
Dotace Plzeňský kraj 40 000
Dotace Provident Financial 16 329
Dotace MPSV 1 020 000
Dotace Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů (OP RLZ) -17 820
výnosy celkem 1 191 870
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NAŠI SPONZOŘI 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Městský obvod Plzeň 3  

 Obecní úřad Nezvěstice 

 K + B Expert, s.r.o. 

 Slot Game, a.s. 

 Web4U 

 Ing. Jiří Bis 

 Marta Dolejšová 

 Jiří Habžanský 

 Václav Šlajs 
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PŘÍLOHY 
 

 Zpráva nezávislého auditora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výroční zprávě se podíleli všichni pracovníci TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

 

Martina Eibichtová, DiS. 

Jana Habartová, DiS. 

Jindřich Houška 

 Bc. Lenka Svatková  

Dana Vaníková 

 

a dobrovolník Radim Theodor Bílek. 


