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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení, 

 předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2010. V 

jejím obsahu naleznete zejména přehled činnosti a stručný přehled hospodaření za 

rok 2010. 

Rok 2010 byl náročný hlavně tím, že docházelo k personálním změnám. Chyběl 

lektor na výuku počítačových kurzů. Také na místě ředitelky proběhly změny a po 

velkou část roku byla vedením pověřena sociální pracovnice Bc. Lenka Svatková. 

Přesto se podařilo udržet chod organizace, sehnat chybějící finanční prostředky a 

poskytovat kvalitní služby klientům, kterých se personální změny téměř nedotkly. 

Oběma sociálním pracovnicím patří dík za jejich náročnou práci. 

Velkou změnu přinesla účast TyfloCentra Plzeň, o.p.s. společně s Tyfloservisem 

Plzeň, o.p.s. na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 

financovaném Evropskou unií. Naše účast v programu je tříletá a po tuto dobu jsou 

všechny služby sociální rehabilitace poskytovány bezplatně. 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem klientům, kteří se aktivně zapojují do 

našich činností, zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Zároveň 

bych chtěla vyjádřit poděkování Tyfloservisu, o.p.s. za to, že přizvali naši společnost 

k účasti na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Dík 

patří všem dalším, kteří nás finančně i morálně podporují, těm, kterým není lhostejný 

život zrakově postižených. 

 

 

Květen 2011 

Mgr. Hana Dostálová 

ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název společnosti:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

Sídlo:    Tomanova 5, Plzeň 301 00 

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: 

Dana Vaníková   ředitelka (do 1. 2. 2010)  

Marcela Šímová, DiS.  ředitelka (od 1. 7. 2010 do 14. 2. 2011) 

Martina Eibichtová, DiS. sociální pracovnice 

Bc. Lenka Svatková  sociální pracovnice 

Jindřich Houška   instruktor PC (do 31. 3. 2010) 

Ing. Ivana Kajlová  instruktor PC (od 9. 8. 2010 do 13.10. 2010) 
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Bc. Martin Senft   instruktor PC (od 14. 9. 2010) 

 

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 
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� Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných 

k samostatnosti zrakově postižených 

 

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 2010 
V roce 2010 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. V roce 2010 jsme evidovali 14 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně 

aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2010 se uskutečnilo 7 exkurzí pro vyšší odborné a vysoké školy 

v Plzni, Klatovech a Domažlicích v celkové délce 10,25 hodin. Těchto exkurzí se 

zúčastnilo 147 posluchačů. 

 

Naše  organizace  umožňuje  vykonávání  povinných  praxí studentů vysokých  

a vyšších odborných škol. V roce 2010 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 

7 studentů. Jednalo se o 4 průběžné a 3 souvislé praxe.  

Studenti měli možnost seznámit se s poskytovanými službami TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojili do činnosti a získali potřebné znalosti a zkušenosti.  
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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 do14,00 hodin. 

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

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

 

Poskytování služby 

Služba je poskytována na základě 

písemné smlouvy a je zpoplatněna. 

Hodina průvodcovské služby stojí 50 Kč, 

pokud klient využije tyto služby mimo 

pracovní dobu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

stojí hodina 80 Kč.  

Průvodcovskou a předčitatelskou 

službu využívalo v roce 2010 celkem  

21 klientů, z toho 13 žen a 8 mužů. 

Průměrný počet klientů v měsíci byl 9,67. Celkem bylo odpracováno 474,5 hodin 

průvodcovské a předčitatelské služby, tj. mírný nárůst oproti roku 2009. 

Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo ně. 

 

Celkové příjmy od uživatelů v roce 2010 byly 23 983 Kč. 
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Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2008 – 2010 – počet hodin 

                   Rok 

Měsíc 2010 

 

2009 

 

2008 

Leden 27 41,50 39 

Únor 30 47 38 

Březen 48,75 55 49 

Duben 37,25 40,75 45,50 

Květen 40,75 22,50 40,25 

Červen 54,75 43,75 50 

Červenec 19,25 24 29 

Srpen 32,25 28,25 25,25 

Září 40,50 29 46 

Říjen 53,25 43,75 44,75 

Listopad 53,50 48 48,50 

Prosinec 37,25 40,50 49 

Celkem hodin 474,50 464 504,25 
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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 ambulantně 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Po domluvě bylo možné poskytnout osobní 

konzultaci v pracovní době i mimo středisko.  

 

Poskytování služby 

 Odborné sociální poradenství bylo 

poskytováno ve dvou formách, jednalo se  

o osobní konzultaci nebo telefonickou 

konzultaci. Do telefonické konzultace jsou 

také zahrnuty e-mailové dotazy. Těchto 

odborných služeb využilo celkem 86 

klientů, z toho 34 žen a 52 mužů.  

 

 Nejvíce měli klienti zájem z oblastí: informace o TyfloCentru, Tyfloservisu a o 

Sjednocené organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR), základní 

poradenství, příspěvky pro zrakově postižené, informace o kompenzačních 

pomůckách a podpora pracovního uplatnění. 

 

 Součástí našich poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

V roce 2010 využilo půjčovnu 12 osob. Jednalo se o vypůjčení si dálkového ovladače 

VPN01, který spouští zvukovou signalizaci u vchodů do budov vybraných státních 

organizací a poskytuje další instrukce, Colorina - zařízení, jež rozlišuje barvu a 

světlo, diktafon, dataprojektor, PC Pentium II IBM, videokazety s problematikou 

zrakového postižení, různé hry uzpůsobené zrakově postiženým lidem, speciální 
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teploměr, simulační brýle, časopisy – Zora, Tyflonovinky či slepecké a opěrné hole. 

Dále bylo zapůjčeno 13 knih z naší knihovny. 

Osobní konzultace v letech 2008 – 2010 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2010 2009 2008 

Leden 34 14 25 

Únor 35 14 12 

Březen 11 13 13 

Duben 10 12 13 

Květen 21 14 3 

Červen 12 13 6 

Červenec 9 14 7 

Srpen 20 13 7 

Září 18 11 13 

Říjen 11 23 9 

Listopad 19 19 13 

Prosinec 19 13 1 

Celkem konzult. 219 173 122 

 

Telefonická konzultace v letech 2008– 2010 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2010 2009 2008 

Leden 45 10 29 

Únor 70 13 24 

Březen 43 9 15 

Duben 28 12 16 

Květen 35 13 13 

Červen 48 9 19 

Červenec 23 10 15 

Srpen 55 16 17 

Září 61 15 7 

Říjen 52 38 14 

Listopad 48 59 10 
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Prosinec 8 34 9 

Celkem konzult. 516 238 188 

 
 

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 (odečítací 
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software). Klienti měli možnost využívat výukové PC s Windows XP a s Windows 

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

 

V průběhu roku 2010 ukončil pracovní poměr lektor výuky na PC a několik 

měsíců nebyla tato služba poskytována. Na podzim byl přijat nový lektor, který si 

doplňoval vzdělání a začal se věnovat výuce.  

 

V listopadu 2010 obdržela naše společnost společně s Tyfloservisem, o.p.s., 

Tomanova 5, Plzeň finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na zajištění 

služby sociální rehabilitace. Cílem projektu je sociální začleňování sociálně 

vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Je zaměřen na několik 

skupin, mezi něž patří i osoby se zdravotním postižením. Program je určen pro 

uživatele v Plzeňském kraji mimo ORP Plzeň – obvod Plzeň 4. Naše účast 

v programu je tříletá (1. 11. 2010 – 31. 10. 2013) a po tuto dobu jsou všechny služby 

sociální rehabilitace poskytovány bezplatně.  

 

 Se zapojením TyfloCentra Plzeň, o.p.s. do Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Plzeňském kraji se začaly v rámci služby sociální rehabilitace 

vykazovat kontakty a intervence. Během měsíců listopad a prosinec proběhlo 16 

kontaktů (5 mužů a 11 žen) a 8 intervencí (4 muži a 2 ženy).  

 

Kurzů PC se účastnilo celkem 6 klientů, z toho 3 ženy a 3 muži. Během roku 

proběhlo 6 nových kurzů, tj. 4 základní kurzy a 2 přípravné. 3 klienti pokračovali 

v kurzech z roku 2009. Celkem bylo odučeno 43,5 hodin.  

3 kurzy byly ukončeny v roce 2010 a zbylé 3 kurzy pokračují ještě v roce 2011. 

V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 11 drobných servisních 

výpomocí v domácnostech klientů. 
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Sociální rehabilitace v letech 2008 – 2010 – počet odučených hodin 

                   Rok 

Měsíc 
2010 2009 2008 

Leden 7,5 32,5 13 

Únor 29 33 20 

Březen 7 26 28 

Duben 0 34,5 29 

Květen 0 25,5 21 

Červen 0 14 26,5 

Červenec 0 17,5 17 

Srpen 0 26,5 19,5 

Září 0 28,5 30,5 

Říjen 0 28 22 

Listopad * 26 22 

Prosinec * 14 20 

Celkem hodin 43,5 306 268,5 

 

* Jak je uvedeno výše, v souvislosti se zapojením TyfloCentra Plzeň, o.p.s. do 

Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji se začaly 

v rámci služby sociální rehabilitace vykazovat kontakty a intervence a převod na 

hodiny by nebyl úplně relevantní. 
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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), účast na akcích je 

otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele a dobrovolníky. 

Místo a čas 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány převážně v pracovní době, 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ale i mimo ně. 

Program volnočasových aktivit na aktuální 

měsíc je k dispozici na internetových stránkách 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s., na nástěnce v centru a na 

požádání klienta je zasílán také poštou. 

 

 

Poskytování 

služby 

Během roku 2010 proběhlo celkem 

288 volnočasových a vzdělávacích klubů 

(účast 775 klientů) a 29 jednorázových akcí 

(účast 280 klientů). 

 

Pravidelné kluby 

� vzdělávací aktivity  Anglický jazyk pro začátečníky  

Anglický jazyk pro pokročilé 

Německý jazyk pro začátečníky 

Francouzský jazyk pro začátečníky 

Internetová kavárna  

Klub procvičování Braillova písma 

� sportovní aktivity Bowling 

Plavání 
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Simulovaná zvuková střelba 

Relaxační cvičení 

� ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

Šachy 

Jednorázové akce 

20. 1.   Relaxační hudba Terryho Oldfielda 

27. 1.  Kavárna a čajovna Kačaba 

23., 24. 2. Osvěta v BOZP 

26. 2.  Sociální pracovnice – dávky pro zrakově postižené 

  5. 3.   Čajovna v Perlovce 

10. 3.  Hmatová výstava Baroko 

31. 3.  Velikonoční posezení v Kačabě  

  7. 4.  Relaxační hudba 

14. 4.  Výstava Doba ledová - Giganti 

17. 4. Plzeňský terč – kvalifikace na mistrovství 

republiky v simulované střelbě 

20. 4.   Výlet za památkami do Prahy 

28. 4.  Přednáška Čchi kung 

  5. 5.  Degustace v čajovně 

  9. 6.  Výlet do Domažlic 

30. 6.   Návštěva v chovné stanici na Doubravce 

  7. 7.  Koupání na Boleváku 

13. 7.   Výlet do Rokycan 

14. 7.   Terapeutická komunita Mýto a simulovaná střelba v TyfloCentru 

11. 8.  Luftova zahrada 

18. 8.  Výlet do Klatov 

27. 8.  Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích 

  6. 9.   Návštěva kuchyně v Tyfloservisu v Karlových Varech 

 6. 10.  Podzimní Luftova zahrada 

14.10.  Exkurze do Českého rozhlasu Plzeň 

2. 11. Den otevřených dveří ve Speciální škole pro zrakově postižené v Plzni 

11. 11. Relaxační hudba s J. Albrechtem 

  1. 12.  Mikulášská besídka 
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  7. 12.  Vánoční „sranda mač“ v simulované  střelbě 

20. 12.  Vánoční posezení 

Sociálně aktivizační služby v letech 2008 – 2010 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2010 2009 2008 

Leden 17 53 51 

Únor 114 55 49 

Březen 111 72 57 

Duben 89 45 62 

Květen 114 58 67 

Červen 81 37 55 

Červenec 20 34 37 

Srpen 45 14 28 

Září 66 58 58 

Říjen 24 67 76 

Listopad 73 92 66 

Prosinec 21 43 21 

Celkem  775 628 627 

 
Sociálně aktivizační služby v letech 2008 – 2010 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2010 2009 2008 

Leden 18 0 0 

Únor 15 0 27 

Březen 47 7 14 

Duben 63 35 7 

Květen 4 0 7 

Červen 25 8 0 

Červenec 25 7 10 

Srpen 26 0 17 

Září 7 36 9 

Říjen 14 16 30 

Listopad 11 24 8 
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Prosinec 25 34 51 

Celkem hodin 280 167 180 

 Sociálně aktivizační služby jsou důležitou součástí náplně TyfloCentra Plzeň, 

o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. Klienti se 

sami podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí. V letošním roce byly nově 

zavedeny kluby francouzského jazyka, relaxační cvičení čchi-kung, posilovny a 

filmový klub. 

 Velký úspěch mají i členové klubu Simulovaná zvuková střelba. Každoročně 

se zúčastňují kvalifikačních turnajů a ti nejlepší pak postoupí do Mistrovství republiky. 

V Plzni se konal již čtvrtý kvalifikační turnaj „Plzeňský terč“. Naši klienti se umístili 

mezi prvními třemi ve svých kategoriích. 

 

 

ČCHI-KUNG 

Jedním z nových klubů je relaxační cvičení čchi-kung. Pod vedením 

dobrovolníka Jana Albrechta se klienti schází každý týden a společně cvičí.  

Pan Albrecht říká: „Je velmi dobré, pokud se povede propojit věci příjemné a 

zároveň i užitečné. Díky dobrovolnické činnosti v TyfloCentru se mi to podařilo. Mezi 

aktivity, kterými se snažím vypomáhat v této organizaci, patří cvičení čchi-kungu. 
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V dnešní době je důležité se občas zastavit, zklidnit, zaposlouchat se do svého nitra, 

které volá „jsem tady, všímej si také mne, nejen okolního světa“. Jednou z metod, jak 

toho docílit je právě čínské cvičení čchi-kung. Zakomponování tohoto cvičení do 

programu TyfloCentra má svůj smysl. Čchi-kung nemá jen dobrý vliv na fyzické 

zdraví, ale hlavně na naši psychiku. Navíc díky své jednoduchosti a nenáročnosti je 

více než vhodný pro lidi se zrakovými potížemi. Většinou jde totiž o cvičení ve stoje 

(možno i v sedě, na židli) a cvičení klidné, statické. Ten, kdo cvičí čchi-kung, si 

zároveň trénuje svoji představivost a při některých cvicích i prostorovou orientaci. 

Není ale důvod se trápit dlouhými a složitými cviky. Při našem setkávání vybírám 

jednoduché cviky a sestavy, které zaměstnají nejen svaly, ale především naši mysl, 

naše nitro. Není důležité precizně zacvičit předepsané polohy, jde hlavně o příjemný 

pocit a radost ze cvičení.  

Rád bych poděkoval všem, kteří na klub Čchi-kung pravidelně chodí, protože 

hlavně oni dělají atmosféru při cvičení a díky nim se ze zábavy stává smysluplná 

věc.“ 

 

ČAJ V PERLOVCE 

 „Návštěva čajovny v Perlově ulici se velice vydařila. Většina účastníků 

respektovala styl čajovny a posedala si na pódia. Jedná se o vyvýšená místa 

k sezení, kde se musíte zout z bot a 

sedíte na takových velkých polštářích. 

 Čajovna působila alespoň na mě 

výborným dojmem. Z koutů místnosti se 

linuly krásné tóny hudby, potemnělé 

prostředí a vůně z vonných tyčinek 

dotvářela příjemnou atmosféru. 

 Pracovníci čajovny byli úžasní. Na 

začátku nám pomohli s výběrem čajů, 

kterých mají v nabídce velké množství. Také jsme si mohli dát něco k zakousnutí – 

zeleninový kuskus, pitu nebo sladkou chalvu. Ke konci, když jsme byli plni dojmů, 

nám erudovaní pracovníci řekli několik slov o čajích. Kde se pěstují, jak a co se ze 

zelených rostlinek zpracovává. Také jsme se dozvěděli, co je to vodnice. Dokonce 

jeden náš klient si tabáček ze šíšy dal.“  
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VÝLET DO DOMAŽLIC 

„Domažlice jsou pěkné městečko. To jistě potvrdí všichni účastníci žlutého 

výletu do chodské metropole. Sluníčko se na nás culilo, ale na náměstí pod 

podloubím byl příjemný chládek. Navštívili jsme Chodské muzeum. Průvodkyně se 

nám velmi věnovala. Pochopila, že jsme nevidomí a ne nevědomí. Výklad nás velmi 

zaujal. Potom jsme uspokojili svoje žaludky a mnozí z nás si vezli domů na ochutnání 

chodský koláč. Vraceli jsme se domů obohaceni o nové vědomosti a už se těšíme na 

další výlet.“ E. M. 

 

DOBA LEDOVÁ – GIGANTI 

 „Už od března všechny Plzeňáky lákaly plakáty na výstavu z doby ledové. 

Neváhali jsme a i my vyrazili do Západočeského muzea na výstavu. Měli jsme 

domluvenou prohlídku i s přednáškou. Pan Pšenička nás zavedl do prvního patra, 

kde z dálky vyhlížel velký asi čtyřmetrový daněk. V době ledové tato zvířata 

dosahovala těchto výšek, v dnešní době by to byl opravdivý obr. 

Nejprve se výklad zaměřil na dobu ledovou a další mezníky tohoto období. 

V jedné z vitrín ležely různě velké kly, zkameněliny, částečky kostry. Poté začala 

samotná prohlídka, kdy jsme se u každého ze zvířat zastavili a popsali si ho. 

Popisoval pan průvodce, jeho popis byl tak výstižný, že každý z nás si popisované 

zvíře dokázal jednoduše představit. Pan Pšenička využíval běžných přirovnání, jako 

například když si představíte otočenou vanu, nebo packu velkou jako vaši dlaň. Byla 

to nádherná výstava, která se v současné době nachází v Jižní Americe.“ 

 

NÁVŠTĚVA KUCHYNĚ V TYFLOSERVISU V KARLOVÝCH VARECH 

 „Myslím, že nejpoužívanější větou při návštěvě kuchyně byla: „Tak to by se 

mně hodilo“. 

Pracovníci Tyfloservisu z dotací a sponzorských darů vybavili a ukázkově 

upravili svou stávající kuchyň, která nyní vyhovuje klientům se zrakovým postižením 

a nabízí špičkové vybavení, které velmi usnadňuje práci lidem se zrakovým 

handicapem. 

Jde především o eliminaci poranění, kontrastní odlišení, využití hmatového 

vnímání a využití změny světelných podmínek. 

Byli jsme informováni, jaké nástroje a náčiní potřebné v kuchyni lze na trhu 

sehnat. Klienti si mohli vše za asistence Ladislavy Šporové vyzkoušet a osahat. 
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Mě osobně velmi zaujala trouba, která po nastavení o jakou potravinu jde a po 

udání její hmotnosti Vám vypočítá, kdy jídlo bude hotové.“  

LUFTOVA ZAHRADA 

„Když jsme byli s TyfloCentrem na exkurzi v Luftově zahradě, tak se mi tam 

moc líbilo. Správce nás osobně provedl po celé zahradě, také nám pěkně povídal o 

historii, o všech stromech, které tam rostou. Sám se zasloužil o vysazení různých ne 

až moc známých stromů. Listy těchto stromů mají zajímavé tvary, proto vždy jeden 

lístek utrhl a nechal nás, abychom si na něj mohli sáhnout.“ 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 
V dalším roce bude TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytovat dále všechny 

registrované služby. 

Stejně jako v minulých letech budeme spolupracovat se specializovanými 

pracovišti, která se zabývají problematikou zrakově postižených osob. Jedná se o 

Tyfloservis, o.p.s., SONS ČR. I v dalším období budeme využívat metodickou pomoc 

odborných středisek SONS. 

Opět budeme pořádat vedle pravidelných klubů i jednorázové akce, které se 

těší u našich klientů velké oblibě. 

Naše činnost však bude omezena našimi finančními možnostmi. Je smutné, 

když v péči o potřebné se musí činnost přizpůsobovat financím. Příspěvky jsou 

přiznávány stále v nižší míře, než je pro chod organizace potřebné. I v dalším období 

se budeme snažit oslovit co nejvíce sponzorů v Plzni i okolí, abychom získali 

potřebné finanční prostředky a udrželi fungování naší organizace.  

Velice si vážíme všech, kteří přispěli jakýmkoli způsobem k zajištění chodu a 

potřeb TyfloCentra Plzeň, o.p.s.  

 

Na začátku roku 2011 proběhlo v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. několik 

personálních změn. K 14. 2. 2011 odešla  z místa ředitelky slečna  Marcela   Šímová  

a 9. 4. 2011 nastoupila na mateřskou dovolenou. Ve výběrovém řízení byla vybrána 

Mgr. Hana Dostálová, která byla 15. 2. 2011 jmenována ředitelkou. 

V lednu 2011 došlo také ke změnám ve správní a dozorčí radě. V současné 

době pracují v tomto složení: 

 

Správní rada: 

Eva Šatrová     předsedkyně 

Dana Vaníková    člen 

Ing. Josef Lopata    člen 

 

Dozorčí rada: 
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Bc. Lenka Potůčková  předsedkyně 

PhDr. Linda Ambrožová PhD. člen 

Mgr. Iva Rejtharová   člen 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
 
 

Náklady v druhovém členění za rok 2010 

Cestovné 13323 
Mzdové náklady 591868 
Náklady na reprezentaci 6978 
Odpisy DHIM 0 
Opravy a udržování 804 
Ostatní daně a kolky 0 
Ostatní služby 182282 
Spotřeba materiálu 107714 
Spotřeba energií 48611 
Zákonné sociální pojištění 183269 
Ostatní sociální náklady 6000 
Ostatní náklady 17696 

náklady celkem 1 158545 

 

 

Výnosy v druhovém členění za rok 2010 

Tržby z prodeje služeb 27134 
Úroky 757 
Jiné výnosy 100 
Příspěvky – dary  103129 
Dotace ÚMO 4 3500 
Dotace město Plasy 2000 
Dotace ÚMO 3 20000 

Dotace Plzeňský kraj 70000 

Dotace obec Merklín 1000 

Dotace MPSV 869000 

Dotace Eu Op LLZ 42199 

Dotace Plzeňský kraj 8000 
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výnosy celkem 1146819 

 

 

NAŠI SPONZOŘI 
 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Slot Group, a.s. 

• K + B EXPERT, s.r.o. 

• Fuji Koyo Czech, s.r.o. 

• Web4U s.r.o. 

• OXFORD University Press 

• Městský obvod Plzeň 4 

• Město Plasy 

• Obec Merklín 

• Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně 

• Drogerie Modrý racek - Grüner - Böhmová 

• Herbert Tuschl - barvy, laky, železářství, bílá elektronika 

• COLOR SOLUTIONS, s.r.o. 

• TEEKANNE 

• Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

• Městský obvod Plzeň 3 

• Nadace charty 77 

• Evropský Sociální Fond prostřednictvím Operačního Programu Lidské Zdroje 
a Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR 

• Inter Mal Plzeň – Jaroslav Bursa 

• ABC malířství, s.r.o. – Karel Vojtěch 
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PŘÍLOHY 

 
 

• Zpráva nezávislého auditora 
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