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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení, 

 předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2012. V 

jejím obsahu naleznete přehled činností a stručný přehled hospodaření za rok 2012. 

Po letech plných převážně personálních změn byl v roce 2012 v tomto směru 

téměř klid. Bc. Lenka Potůčková, která od listopadu 2011 zastávala pozici metodik-

sociální pracovník, odešla v květnu na mateřskou dovolenou. Všichni zaměstnanci 

po celý rok pilně plnili své povinnosti, často pracovali i nad jejich rámec a patří jim mé 

uznání a velký dík za odvedenou práci a hlavně za přístup, který mají ke klientům i 

k TyfloCentru.  

V průběhu roku nastala změna ve složení členů správní rady. Ze zdravotních 

důvodů odstoupila v dubnu z funkce předsedkyně správní rady paní Eva Šatrová. Po 

dlouhodobé nemoci v červnu zemřela. Pracovala pro TyfloCentrum od jeho založení 

a do poslední doby jí záleželo na jeho fungování a pomáhala dle svých sil a 

možností. Jako nová předsedkyně byla zvolena Mgr. Věra Křížová, která zná 

problematiku TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Protože ve správní radě musí být zastoupen 

náš zakladatel - SONS, stal se novým členem Mgr. Václav Polášek a ing. Josef 

Lopata odstoupil z funkce člena správní rady. I jemu bych chtěla poděkovat za jeho 

práci, podporu a podněty, které nám poskytoval.  

V roce 2012 významnou finanční podporu centru poskytlo město Plzeň i 

Plzeňský kraj a dále ostatní sponzoři, díky nimž bylo možné prostory centra upravit a 

pořídit nové kancelářské vybavení. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. tak fungovalo bez 

větších problémů a po celý rok poskytovalo kvalitní služby klientům. Nemalou měrou 

se na akcích TyfloCentra podíleli sponzoři, kteří věnovali věcné dary v podobě 

občerstvení a i díky nim proběhly dané akce ke spokojenosti všech účastníků. 

Ocenění si zaslouží i obětavá práce všech dobrovolníků. 

Společně s Tyfloservisem Plzeň, o.p.s. se účastníme Individuálního projektu 

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji financovaném Evropskou unií. Naše 

účast v programu je tříletá (listopad 2010 – listopad 2013) a po tuto dobu jsou 

všechny služby sociální rehabilitace poskytovány bezplatně.  

Ráda bych touto cestou poděkovala 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 podporuje naši 

společnost v účasti na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském 
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kraji. Dík patří všem dalším, kteří nás finančně i morálně podporují, těm, kterým není 

lhostejný život zrakově postižených. 

 

Březen 2013 

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 (do 30. 4. 2012) 

Mgr. Věra Křížová   předsedkyně (od 1. 5. 2012) 

Dana Vaníková     člen 

Ing. Josef Lopata    člen (do 20. 8. 2012) 

Mgr. Václav Polášek   člen (od 21. 8. 2012) 

 

Dozorčí rada: 

Bc. Lenka Potůčková   předsedkyně 

PhDr. Linda Ambrožová PhD. člen 

Mgr. Iva Rejtharová   člen 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Hana Dostálová   ředitelka  

Bc. Martina Eibichtová   sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Blabolová   sociální pracovnice 

Bc. Martin Senft    instruktor PC  

Bc. Lenka Potůčková metodik,sociální pracovnice (od 8. 11. 

2011 do 2. 5. 2012) 

mailto:info@tc-plzen.cz
http://www.tc-plzen.cz/
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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). 

 
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). 

Přátelé a rodinní příslušníci našich klientů. 
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SLUŽBY V ROCE 2012 
 

V roce 2012 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 2012 jsme evidovali 11 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně 

aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2012 se uskutečnilo 10 exkurzí pro střední, vyšší odborné a 

vysoké školy v Plzni, Klatovech a Domažlicích v celkové délce 12 hodin. Těchto 

exkurzí se zúčastnilo 190 posluchačů. 

 

Naše  organizace umožňuje  vykonávání  povinných praxí studentů vysokých  

a vyšších odborných škol. V roce 2012 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 

10 studentů. Jednalo se o 5 průběžných a 5 souvislých praxí.  

Studenti měli možnost seznámit se s poskytovanými službami TyfloCentra 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

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 do 14,00 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 2012 celkem 23 

klientů, z toho 14 žen a 9 mužů. Tento rok 

jsme začali doprovázet 6 nových klientů. 

Průměrný počet klientů v měsíci byl 12. Celkem bylo odpracováno 835,75 hodin 

průvodcovské a předčitatelské služby, což je znatelný nárůst oproti roku 2011. Je to 

způsobeno také zvyšujícím se věkem klientů a s tím souvisejícím zhoršováním jejich 

zdravotního stavu.  

Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo něj. 
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Celkové příjmy od uživatelů v roce 2012 byly 43 091,00 Kč. 
 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2010 – 2012 – počet hodin 

 

                   Rok 

Měsíc 2012 

 

2011 

 

2010 

Leden 
65,50 

53,00 27,00 

Únor 
59,25 

57,25 30,00 

Březen 
61,50 

68,75 48,75 

Duben 
71,50 

64,25 37,25 

Květen 
67,50 

72,75 40,75 

Červen 
58,50 

67,25 54,75 

Červenec 
37,75 

41,25 19,25 

Srpen 
53,75 

40,25 32,25 

Září 
65,50 

68,50 40,50 

Říjen 
114,40 

60,75 53,25 

Listopad 
119,50 

66,75 53,50 

Prosinec 
61,00 

47,75 37,25 

Celkem hodin 835,75 708,50 474,50 
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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 99 klientů, 

z toho 58 žen a 41 mužů. V roce 2012 jsme zaznamenali nárůst počtu konzultací i 

hovorů, což souvisí se změnami v sociální oblasti a potřebou uživatelů se zorientovat 

v nové situaci. 

 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. 

 

     Abychom se více přiblížili klientům, začali jsme od ledna vyjíždět do Rokycan, kde 

jsme našli útočiště v klubovně Centra pro zdravotně postižené. Klienti si pomalu 

nacházeli cestu a využili našich služeb. Kromě sociálního poradenství požadovali 

také informace o sociální rehabilitaci a výuce na PC a o sportovních aktivitách 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 



 

12 

 

 

 Součástí našich poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

V roce 2012 využilo půjčovnu 6 osob. Jednalo se o vypůjčení si těchto pomůcek: 

lupa, dymokleště, teploměr, bílá signalizační hůl, sada simulačních brýlí, psací stroj, 

Colorino - zařízení, jež rozlišuje barvu a světlo, videokazety a DVD s problematikou 

zrakového postižení. Dále bylo zapůjčeno 12 knih z naší knihovny. 

     V srpnu 2012 byla ze Střediska integračních aktivit SONS v Tachově do 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. přemístěna půjčovna kompenzačních pomůcek SONS. Na 

území Čech byla vytvořena síť takovýchto půjčoven, jsou provozovány v 11 městech. 

Smyslem této služby je možnost dočasného zapůjčení některé z pomůcek v případě 

poruchy nebo ztráty vlastní pomůcky nebo v období vyřizování žádosti o přiznání o 

příspěvku na její pořízení.   

     Do konce roku využili půjčovnu dva uživatelé, oba si pomůcku vyzkoušeli přímo 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

 

     Od května TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. spolupracuje se Západočeskou univerzitou 

jako partner při realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt RoPoV – rovné podmínky pro všechny – studium na 

Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

      Osobní konzultace v letech 2010 – 2012 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2012 2011 2010 

Leden 41 26 34 

Únor 39 48 35 

Březen 63 35 11 

Duben 37 18 10 

Květen 40 20 21 

Červen 23 34 12 

Červenec 26 21 9 

Srpen 36 23 20 

Září 32 43 18 

Říjen 37 35 11 

Listopad 41 35 19 

Prosinec 17 26 19 

Celkem konzult. 432 364 219 

 

Telefonická konzultace v letech 2010 – 2012 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2012 2011 2010 

Leden 81 50 45 

Únor 59 52 70 

Březen 51 59 43 

Duben 88 42 28 

Květen 66 47 35 

Červen 94 47 48 

Červenec 50 42 23 

Srpen 32 45 55 

Září 34 43 61 

Říjen 38 39 52 

Listopad 32 31 48 

Prosinec 26 27 8 

Celkem konzult. 651 524 516 

 

 



 

14 

 

 

 

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

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

 

     Kurzů PC se účastnilo celkem 19 klientů, z toho 10 žen a 9 mužů. Během roku 

probíhalo 25 kurzů, 8 z nich pokračovalo z r. 2011. Bylo zahájeno 17 nových kurzů, 

a to  6 základních kurzů, 1 přípravný kurz, 1 opakovací kurz a 9 nástavbových kurzů. 

17 kurzů bylo ukončeno v roce 2012 včetně těch kurzů, které začaly již v roce 2011. 

6 kurzů pokračuje v roce 2013. 

     V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 168 drobných servisních 

výpomocí a konzultací. Z toho 24 konzultací a výpomocí bylo provedeno v 

domácnostech klientů, 88 telefonicky, skypem, emailem nebo vzdálenou správou a 

56 osobně v TyfloCentru Plzeň, o.p.s.  

     Znatelný nárůst konzultací i intervencí souvisí s ukončením odborných kurzů 

lektora, který pak začal více učit a poskytovat odborné poradenství a drobné servisní 

výpomoci. 
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Sociální rehabilitace v letech 2010 – 2012 – počet odučených hodin, kontaktů a 

intervencí 

                   Rok 

Měsíc 

2012 2011 
2010 

kontakty intervence kontakty intervence 

Leden 15 77 0 0 7,5 

Únor 11 70 4 13 29 

Březen 5 47 6 23 7 

Duben 5 35 6 23 0 

Květen 6 52 4 12 0 

Červen 0 59 5 31 0 

Červenec 12 78 1 25 0 

Srpen 9 47 6 90 0 

Září 14 67 9 51 0 

Říjen 20 95 11 57 0 

Listopad 17 88 0 58 * 

Prosinec 8 46 3 8 * 

Celkem hodin 122 761 55 391 43,5 

 

* 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. Během měsíců listopad a prosinec 2010 proběhlo 

16 kontaktů (5 mužů a 11 žen) a 8 intervencí (4 muži a 2 ženy).  
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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. V září jsme začali pravidelně 

každé druhé pondělí v měsíci vyjíždět do Klatov, kde máme v rámci smlouvy 

s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově pro seniory. Setkání probíhají tam a 

dle zájmu a počasí pořádáme aktivity i ve městě a okolí, např. bowling, poznávací 

vycházky, v klubovně pak ruční práce, besedy s klienty nebo trénování paměti. 

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 2012 proběhlo celkem 241 volnočasových a vzdělávacích 

klubů (účast 719 klientů) a 29 jednorázových akcí (účast 228 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 

Simulovaná zvuková střelba 

Relaxační cvičení 

Čchi-kung 
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 ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

 

Jednorázové akce 

24.1. Beseda s Martinem Stránským       

29. 2.  Pink Floyd I. 

13. 2.  Showdown Lazaretní 

  7. 3. Pink Floyd II. 

14. 3.  Pink Floyd III. 

3. 4.  Velikonoce – Národopisné 

muzeum, Kačaba 

10. 4.  Přednáška Policie ČR 

18. 4.  Koncert studentů z Lazaretní 

21. 4.  Plzeňský terč 

19. 5.  Sjíždění Berounky s Mezadem    

31. 5.  Mariánské Lázně     

  7. 6.  Horažďovice 

13. 6.  Medová hmatová výstava 

14. 6.  Soutěž v Braillu 

13. 7.  Setkání 10 let TC 

  6. 9.  Plasy 

19. 9. Dobřív 

 3.10. Eko farma 

23.10. Exkurze Lazaretní – DOD 

20.11. Zelená přednáška 

27.11. Mikulášská besídka – Orient 

Café 

  6.12. Srandamač                

12.12. Vánoční Kačaba 

20.12. Lazaretní – vánoční besídka 
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Sociálně aktivizační služby v letech 2010 – 2012 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2012 2011 2010 

Leden 83 72 17 

Únor 88 100 114 

Březen 90 76 111 

Duben 82 65 89 

Květen 75 59 114 

Červen 43 55 81 

Červenec 15 33 20 

Srpen 17 20 45 

Září 27 54 66 

Říjen 85 61 24 

Listopad 83 43 73 

Prosinec 31 31 21 

Celkem  719 669 775 

 
Sociálně aktivizační služby v letech 2010 – 2012 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2012 2011 2010 

Leden 22 2 18 

Únor 4 14 15 

Březen 6 69 47 

Duben 49 17 63 

Květen 11 16 4 

Červen 15 14 25 

Červenec 33 33 25 

Srpen 6 30 26 

Září 14 29 7 

Říjen 18 23 14 

Listopad 23 0 11 

Prosinec 27 30 25 

Celkem hodin 228 277 280 

 

 

     Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou součást činnosti TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. 

Uživatelé se sami podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí, dávají podněty 

na jednorázové akce.  
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Co jsme zažili v r. 2012 

Rádi bychom připomněli některé akce, které se nám líbily.  

     Na jaře proběhlo malování všech prostor TyfloCentra a kanceláře byly vybaveny 

novým kobercem. Není to sice akce s klienty, ale my jsme moc rádi a vděčni našim 

sponzorům, že se celá věc mohla uskutečnit a díky plnému zapojení všech 

zaměstnanců i několika dobrovolníků proběhla bez větších problémů. 

     V lednu nás navštívil pan Martin Stránský a 

strávil zde dopoledne diskusí s klienty.  

     Před velikonoci jsme navštívili výstavu 

v Západočeském muzeu, vyzkoušeli si pletení 

z pedigu, zdobení kraslic, popovídali si o 

velikonočních zvycích a prohlédli si velikonoční 

výzdobu. Poté jsme společně poseděli v kavárně 

Kačaba. 

     V dubnu proběhla přednáška policie o 

bezpečnosti, všichni jsme si připomněli zásady 

bezpečného chování doma i na ulici. 

     V tomto měsíci se také konaly, jako každý rok, přebory ve 

zvukové simulované střelbě 

Plzeňský terč. Jedná se o 

prestižní sport zrakově 

postižených. V hlavni pistole 

je zaveden laserový paprsek, 

který střelce naviguje zvukem. 

Čím blíže se paprsek blíží středu terče, tím vyšší se 

ozývá tón.  
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     Když opravdu začalo být teplo, domluvili jsme se se sdružením KID a připojili se 

na jejich akci sjíždění řeky Berounky. Všichni jsme byli nadšení atmosférou v kempu 

a zajištěním tak náročné akce. Samotnou plavbu jsme si užili, někteří relaxovali a 

vezli se a jiní se chopili pádla. Ti odvážnější se v cíli i vykoupali, přestože voda byla 

ještě studená. Odpoledne a večer pak patřil hudbě, mrzelo nás, že jsme museli odjet. 

Děkujeme všem organizátorům a hlavně panu 

Netrvalovi, že nás přijali mezi sebe a umožnili nám to 

zažít.  

     Další měsíce jsme vyráželi na poznávací zájezdy. 

Velice příjemný byl 

výlet do Mariánských 

Lázní, kde jsme 

vnímali hlavně klid 

lázní. Prošli jsme se po 

městě, ochutnali 

oplatky a poté se lanovkou vydali do Boheminium 

parku. Díky vstřícnému přístupu zaměstnanců jsme mohli 

některé makety prozkoumat i 

hmatem.  

     V Horažďovicích nás velmi 

zaujala mladá lvice, kterou 

jsme potkali na vycházce 

s páníčkem na náměstí. 

Prohlídka zámku byla přímo 

zaměřená na osoby 

s postižením zraku, mohli jsme osahat některé exponáty 

a další přinesl pan průvodce přímo na prohlídku. 

V tkalcovské dílně jsme pak sami vyzkoušeli, jak se 

zpracovává vlna.   
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     Využili jsme nabídky pražské botanické zahrady a 

navštívili hmatovou výstavu Medová. Dozvěděli jsme se 

mnoho zajímavostí ze života včel a mohli ochutnat různé 

druhy medu. Po shlédnutí výstavy jsme strávili čas 

v zahradě Trojského zámečku.  Po  

     Na ukončení školního roku jsme uspořádali soutěž ve čtení a psaní braillova 

písma. Všichni se snažili a ukázali, že celý rok 

pilně cvičili. 

     Přes prázdniny jsme měli ze školy pro zrakově 

postižené v Lazaretní půjčený stůl na showdown, 

což je aplikovaný stolní tenis pro zrakově 

postižené. Hraje se na obdélníkovém stole 

s mantinely, na obou zadních stranách jsou brankové jamky a uprostřed stolu je 

středová deska. Cílem hry je odpálit ozvučený míček po stole pod středovou deskou 

do soupeřovy branky. Během léta se konalo několik 

přátelských utkání mezi klienty i zaměstnanci, která jsme si 

všichni užili. 

     Pro nás velkou a opravdu důležitou akcí byla oslava 10 let 

fungování TyfloCentra Plzeň,o.p.s. Uspořádali jsme setkání 

všech klientů, minulých i stávajících pracovníků a dalších 

přátel TyfloCentra. Setkání se konalo v M-klubu v knihovně 

ve Skvrňanech. 

     Příjemné a teplé počasí na podzim jsme využili k dalším výletům. Navštívili jsme 

vodní hamr Dobřív, kde jsme se setkali i s místním vodníkem. Vydali jsme se do Plas 

do kláštera a prošli se i po okolí.  

     Také jsme navštívili eko-farmu v Milínově. 

Návštěva měla velký 

úspěch, prohlédli jsme si 

statek, vyzkoušeli péči o 

domácí zvířata, a kdo chtěl, 

projel se na koni. Mohli jsme ochutnat „domácí“ výrobky a 

porovnat je s těmi běžně dostupnými.  

     V prosinci jsme již tradičně uspořádali Srandamač – závody 
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v simulované střelbě v různých pozicích – ve stoje, v sedě a v leže. Všichni 

zúčastnění bojovali s plným nasazením a užili jsme si společně strávené chvíle. 

     Mikulášskou i vánoční besídku jsme tentokrát uspořádali mimo TyfloCentrum. Na 

mikuláše jsme navštívili kavárnu Orient Café, poznali, co vše se děje s kávou, než se 

dostane do našeho hrnku. Před vánoci jsme uspořádali setkání v kavárně Kačaba a 

opět to bylo milé posezení.  
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 

     Jak vidíme další rok, který je před námi? Inu, každý po svém….. 

                                                                                                                                                

     I v roce 2013 bude TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytovat všechny registrované 

služby. 

      I nadále budeme spolupracovat se specializovanými pracovišti, která se zabývají 

problematikou zrakově postižených osob. Jedná se o Tyfloservis, o.p.s., SONS ČR, 

Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a budeme využívat 

metodickou pomoc odborných středisek SONS. 

     Plánujeme upravit činnost pravidelných klubů, budou se stále pořádat podle 

zájmu klientů, některé zůstanou, některé přeruší činnost a plánujeme vytvoření 

nějakých nových. O jednorázové akce je stále velký zájem, proto je budeme pořádat 

ve větší míře, zaměříme se na oblast kulturní, sportovní i výtvarnou – každý si najde 

své. Také se před námi otvírají větší možnosti veřejné prezentace TyfloCentra a 

uděláme vše pro to, abychom je maximálně využili. 

     Finanční situace zůstává podobná jako v minulých letech. Část nákladů pokryje 

dotace z MPSV, stále nás podporuje město Plzeň i Plzeňský kraj a další drobní 

sponzoři, díky jejichž pomoci jsou naše akce zajištěné. V dnešní době je obtížné 

získávat finanční prostředky, budeme však nadále bojovat.  

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

potřeb TyfloCentra Plzeň, o.p.s.  
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

Náklady v druhovém členění za rok 2012 

Osobní náklady  

Mzdové náklady 953 404 

Zákonné sociální pojištění 279 126 

Provozní náklady  

DHIM do 40 tis. 0 

DHIM do 60 tis. 0 

Potraviny 332 

Kancelářské potřeby 13 591 

Jiné spotřebované nákupy 
(drogerie, komp. pomůcky) 30 077 

Energie 34 960 

Telefony, internet, poštovné 23 942 

Nájemné 26 880 

Právní a ekonomické služby 49 020 

Školení a kurzy 7 386 

Opravy a udržování 35 411 

Cestovné 24 535 

Jiné (pojistné, poplatky) 15 537 

Odpisy 0 

Ostatní náklady 12 709 

náklady celkem 1 506 910 
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Výnosy v druhovém členění za rok 2012 

Tržby z prodeje služeb 48 449 

Úroky 488 

Jiné výnosy 9 100 

Příspěvky – dary  924 

Dar Církve Ježíše Krista SPD 16 664 

Nadace ČEZ 12 000 

Dar Lesy ČR 20 000 

Dotace Plzeňský kraj 71 000 

Dotace ÚMO 3 3 000 

Dotace MPSV 637 000 

Dotace Město Plzeň 168 000 

Dotace ÚMO 2 5 000 

Dotace ÚMO 4 4 000 

EU OP LLZ 422 868 

EU ZČU 108 321 

Dotace Starý Plzenec 5 000 

výnosy celkem 1 531 814 
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NAŠI SPONZOŘI 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Evropský Sociální Fond prostřednictvím Operačního Programu Lidské Zdroje a 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 Město Plzeň 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 Město Starý Plzenec 

 ÚMO Plzeň 2 

 ÚMO Plzeň 3 

 ÚMO Plzeň 4 

 Web4U s.r.o. 

 OXFORD University Press 

 Lesy ČR 

 Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů 

 Nadace ČEZ 

 Řeznictví – Pirník, s.r.o. 

 Rybárna Špilar Oceán  

 Pekařsví Malinová 

 Pekařství Bayer 

 Dobřanské pekařství, s.r.o. 
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PŘÍLOHY 
 
 

 Rozvaha 

 Zpráva nezávislého auditora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


