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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení, 

     předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ve které naleznete 

přehled činností a stručný přehled hospodaření za rok 2013. Během celého roku 

TyfloCentrum poskytovalo všechny služby v plném rozsahu. V lednu byla přijata Mgr. 

Lenka Rýdlová, lektorka sociální rehabilitace. Začala s odborným vzděláváním pod 

vedením Tyflokabinetu a zapojila se do výuky společně se stávajícím lektorem. Ten 

ukončil pracovní poměr v březnu. Další personální změna proběhla v dubnu, kdy 

nastoupila nová sociální pracovnice Mgr. Simona Kurcová a Mgr. Lenka Blabolová 

odešla v květnu na mateřskou dovolenou. Všichni zaměstnanci po celý rok plnili své 

povinnosti, často pracovali i nad rámec svých povinností a patří jim mé poděkování a 

uznání za odvedenou práci. Jejich ochota a spolehlivost stejně tak i vstřícnost ke 

klientům a TyfloCentru je obdivuhodná. 

     Rok 2013 byl rokem úspěšným. Zvládli jsme bez omezení služeb personální 

změny, měli jsme více možností prezentovat činnost TyfloCentra a podařilo se nám 

uskutečnit rekondiční pobyt. Finanční podporu nám opět poskytlo město Plzeň i 

Plzeňský kraj a další sponzoři. Díky nim nyní máme spolehlivé počítače či přispěli 

občerstvením a my jsme mohli zabezpečit takové akce jako Plzeňský terč či 

Kontejnery k světu. Také jsme mohli více podpořit naše dobrovolníky, kteří obětavě 

pracují s klienty a jejichž počet se během roku o polovinu zvýšil. 

     V říjnu jsme s Tyfloservisem Plzeň, o.p.s. ukončili společnou účast v Individuálním 

projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji financovaném Evropskou unií. 

Naše účast v něm byla tříletá (listopad 2010 – říjen 2013) a po tuto dobu byly 

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 podporoval naši 

společnost v 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. 

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: 

Mgr. Věra Křížová    předsedkyně  

Dana Vaníková     člen 

Mgr. Václav Polášek   člen  

 

Dozorčí rada: 

Bc. Lenka Potůčková   předsedkyně 

PhDr. Linda Albrechtová PhD.  člen 

Mgr. Iva Rejtharová    člen 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Hana Dostálová   ředitelka  

Bc. Martina Eibichtová   sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Blabolová   sociální pracovnice (do 13. 5. 2013) 

Mgr. Simona Kurcová   sociální pracovnice (od 15. 4. 2013) 

Bc. Martin Senft    instruktor PC (do 31. 3. 2013) 

Mgr. Lenka Rýdlová   instruktor PC (od 3. 1. 2013) 

Bc. Lenka Potůčková metodik 

Mgr. Jaromír Tichý externí poradce v rámci projektu RoPoV (od 

3. 6. 2013) 

 

 

 

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 



 

6 

 

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 
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SLUŽBY V ROCE 2013 
 

V roce 2013 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 2013 jsme evidovali 11 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně 

aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2013 se uskutečnilo 6 exkurzí pro střední, vyšší odborné a 

vysoké školy v Plzni, Klatovech a Domažlicích v celkové délce 8 hodin. Těchto 

exkurzí se zúčastnilo 99 posluchačů. 

 

Naše  organizace  umožňuje vykonávání  povinných praxí studentů vysokých  

a vyšších odborných škol. V roce 2013 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 

11 studentů. Jednalo se o 6 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.  
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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 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 60 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 2013 celkem 25 klientů, 

z toho 16 žen a 9 mužů. Tento rok 

jsme začali doprovázet 5 nových 
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klientů. Průměrný počet klientů v měsíci byl 11. Celkem bylo odpracováno 745 hodin 

průvodcovské a předčitatelské služby našimi pracovnicemi.  

V průvodcovské a předčitatelské službě je zapojeno 8 dobrovolníků, kteří 

odpracovali 102 hodin.  

Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo něj. 

 
Celkové příjmy od uživatelů v roce 2013 byly 44 940,00 Kč. 
 

 

 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2011 – 2013 – počet hodin 

 

                   Rok 

Měsíc 2013 

 

2012 

 

2011 

Leden 
70,75 65,50 

53,00 

Únor 
67,50 59,25 

57,25 

Březen 
66,75 61,50 

68,75 

Duben 
60,25 71,50 

64,25 

Květen 
57,00 67,50 

72,75 

Červen 
63,00 58,50 

67,25 

Červenec 
67,00 37,75 

41,25 

Srpen 
43,00 53,75 

40,25 

Září 
54,00 65,50 

68,50 

Říjen 
63,75 114,40 

60,75 

Listopad 
67,75 119,50 

66,75 

Prosinec 
64,00 61,00 

47,75 

Celkem hodin 744,75 835,75 708,50 
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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 75 klientů, 

z toho 52 žen a 23 mužů. Rok 2013 zůstal v počtu konzultací i hovorů srovnatelný 

s minulým rokem. 

 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. 

 

     Již od roku 2012 jsme vyjížděli do Rokycan, kde jsme získali prostor v klubovně 

Centra pro zdravotně postižené. Klienti zřejmě obdrželi informace, které potřebovali, 

v loňském roce a přestože jsme poskytovali služby a snažili jsme se pořádat besedy 

a další aktivity, zájem z řad místních klientů nebyl dostačující, abychom tyto výjezdní 

dny zachovali. V průběhu roku jsme ukončili pravidelnou spolupráci s Centrem pro 
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zdravotně postižené, zůstáváme ale nadále v kontaktu a nabízíme jednorázové 

aktivity v rokycanské oblasti a klienti také dojíždějí do centra do Plzně. 

     Druhým výjezdním místem jsou Klatovy, kde se naše aktivity setkávají s velkým 

zájmem. Zde jsme více zaměřeni na aktivizační činnosti, proto o Klatovech mluvíme 

v popisu sociálně aktivizační služby. 

 

 Součástí našich poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

V roce 2013 využilo půjčovnu 6 

osob. Jednalo se o vypůjčení si 

těchto pomůcek: diktafon, lupa, 

dymokleště, teploměr, bílá 

signalizační hůl, sada 

simulačních brýlí, pichtův psací 

stroj, pražská tabulka, hry, 

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

zrakového postižení. Dále bylo zapůjčeno 14 knih z naší knihovny. 

     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vytvořila na území Čech síť 

půjčoven kompenzačních pomůcek, 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.  Jednu z půjčoven provozuje TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. V roce 2013 

byla opět využívána, klienti měli možnost si pomůcky vyzkoušet přímo v TyfloCentru 

a dvě pomůcky (kapesní kamerové lupy) byly opakovaně zapůjčeny k osobnímu 

použití. 

 

     Po celý rok 2013 pokračovala spolupráce  TyfloCentra Plzeň, o.p.s. jako partnera 

se Západočeskou univerzitou při realizaci projektu v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt RoPoV – rovné příležitosti 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. Dalšími partnery jsou 

občanské sdružení Ledovec a Spolek neslyšících Plzeň. Cílem projektu je vytvoření 

celouniverzitního podpůrného systému pro osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami a pro osoby sociálně znevýhodněné a tím napomoci jejich 
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plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění. Naše účast v projektu je 

tříletá – červen 2012 – duben 2015. 

V r. 2013 byly zpracovány e-learningové kurzy pro pracovníky univerzity i studenty 

zaměřené na zvláštnosti a potřeby každého z handicapů. Dále byla natočena 

instruktážní videa k těmto kurzům, kde je jasně ukázáno, jak přistupovat ke zrakově 

nebo sluchově postiženému studentovi ať už se s ním setkáme jako profesor, 

spolužák nebo zaměstnanec knihovny či menzy. Je předvedena a popsána vždy 

správná a špatná reakce na situaci. Dále byla v rámci projektu vytvořena 

bezbariérová mapa univerzity.  

 

     Rok 2013 byl i rokem větších příležitostí k prezentaci našich služeb. Kromě 

každoročních činností, jako jsou exkurze škol nebo kontaktování očních lékařů, jsme 

se účastnili vysílání Českého rozhlasu. Z dalších vybereme několik „větších“ událostí:  

Hned na počátku roku jsme celý měsíc vystavovali v mazhauzu radnice a 

veřejnost měla možnost seznámit se s našimi službami a vidět, co vše je možné 

dokázat i když člověku chybí jeden ze základních smyslů. 

V květnu jsme se účastnili projektu Kontejnery k světu, kdy jsme po celý týden 

obývali kontejner před obchodním domem Tesco a seznamovali příchozí s životem 

se zrakovým postižením. Našimi pomocníky byli samozřejmě naši klienti, kteří s námi 

trávili čas i v nepříznivém počasí.  

Další příležitostí byl první srpnový víkend v Techmania science center nazvaný Jen 

dívat se nestačí. I zde jsme po celý čas seznamovali návštěvníky Techmanie s tím, 

jak se žije s omezením zraku. Všichni si mohli vyzkoušet práci na počítači se 

zvukovým výstupem, psát a číst (nebo luštit) vzkaz v braillovu písmu, poznávat a 

dělat běžné věci (oblékání, nalévání vody, poznávání podle hmatu…) s klapkami na 

očích a prohlédnout a vyzkoušet si i další pomůcky a hry pro zrakově postižené. 

Velice žádaná byla zvuková simulovaná střelba – střílení z laserové pistole za 

pomocí zvuku.  

V červnu jsme se zúčastnili Dne bez bariér v Rokycanech, kdy se na náměstí 

představovaly organizace pomáhající zdravotně postiženým. Účastníci byli tentokrát 

děti z místních základních škol. I oni si se zájmem zkoušeli mluvící počítač a zvládali 

další úkoly bez kontroly zraku. 
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      Osobní konzultace v letech 2011 – 2013 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2013 2012 2011 

Leden 33 41 26 

Únor 15 39 48 

Březen 48 63 35 

Duben 19 37 18 

Květen 14 40 20 

Červen 18 23 34 

Červenec 13 26 21 

Srpen 10 36 23 

Září 20 32 43 

Říjen 28 37 35 

Listopad 37 41 35 

Prosinec 6 17 26 

Celkem konzult. 261 432 364 

 

 

Telefonická konzultace v letech 2011 – 2013 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2013 2012 2011 

Leden 43 81 50 

Únor 31 59 52 

Březen 56 51 59 

Duben 65 88 42 

Květen 45 66 47 

Červen 33 94 47 

Červenec 46 50 42 

Srpen 32 32 45 

Září 42 34 43 

Říjen 50 38 39 

Listopad 56 32 31 

Prosinec 17 26 27 

Celkem konzult. 516 651 524 
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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 (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. 
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V listopadu 2010 obdržela naše společnost společně s Tyfloservisem, o.p.s., 

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.  

Po ukončení individuálního projektu prošla služba v listopadu kontrolou 

pracovníků Krajského úřadu Plzeňského kraje. Do konce roku 2013 pak probíhala ve 

stejné formě dál. 

 

     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.  

 

     Službu sociální rehabilitace využilo celkově 42 klientů. Kurzů PC se účastnilo 

celkem 13 klientů, z toho 9 žen a 4 muži. Během roku probíhalo 15 kurzů, 5 z nich 

pokračovalo z r. 2012. Bylo zahájeno 10 nových kurzů, a to 2 základní kurzy, 2 

opakovací kurzy a 5 nástavbových kurzů a 1 kurz šitý na míru. 13 kurzů bylo 

ukončeno v roce 2013 včetně těch kurzů, které začaly již v roce 2012. Dva kurzy 

pokračují v roce 2014. 

     V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 154 drobných servisních 

výpomocí a konzultací. Z toho 31 konzultací a výpomocí bylo provedeno v 

domácnostech klientů, 98 telefonicky, skypem, emailem nebo vzdálenou správou a 

25 osobně v TyfloCentru Plzeň, o.p.s.  
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Sociální rehabilitace v letech 2011 – 2013 – počet odučených hodin, kontaktů a 

intervencí 

                   Rok 

Měsíc 

2013 2012 2011 

kontakty intervence kontakty intervence kontakty intervence 

Leden 5 81 15 77 0 0 

Únor 13 93 11 70 4 13 

Březen 11 69 5 47 6 23 

Duben 14 53 5 35 6 23 

Květen 7 53 6 52 4 12 

Červen 23 51 0 59 5 31 

Červenec 11 42 12 78 1 25 

Srpen 12 77 9 47 6 90 

Září 11 79 14 67 9 51 

Říjen 12 89 20 95 11 57 

Listopad 29 92 17 88 0 58 

Prosinec 1 9 8 46 3 8 

Celkem hodin 149 788 122 761 55 391 
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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. 

 

      V září jsme se s klienty zúčastnili 3. ročníku 

střeleckého přeboru HANDICAP SHOOTING 

CUP 2013, který pořádá Odbor sociálních služeb  

Magistrátu města Plzně. Vytvořili jsme stanoviště 

Simulovaná zvuková střelba. Po celou dobu 

závodu zde účastníci stříleli pomocí zvuku a naši 

střelci se zájmem vyzkoušeli střelbu z pušky, kuše 

či luku.  

 

Poskytování služby 

     Během roku 2013 proběhlo celkem 136 volnočasových a vzdělávacích klubů 

(účast 395 klientů) a 55 jednorázových akcí (účast 387 klientů). 
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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 

Sebeobrana 

Posilovna 

Lezení na stěně 

 ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

Dámský klub 

 

Vybrané jednorázové akce 

23. 1. Běžkování v Borském parku       

24. 1.  divadlo Tajemství 

11. 2.  Filcování v TC 

13. 2. Indická restaurace 

21. 2.  Čajovna  

27. 2.  Ve stínu Olympu – hmatová 

výstava 

11. 3.  Exkurze v nové nemocnici Klatovy 

19. 3.  Velikonoční setkání v TC  

  8. 4.  Luby, Spálený les – vycházka 

11. 4. divadlo Polská krev 

13. 4.  divadlo Pygmalion    

16. 4.  Hasiči – přednáška, cvičná evakuace 

20. 4.  Plzeňský terč 

25. 4.  koncert D. Koller 

13. 5.  Bowling v Klatovech 
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15. 5.  Hluboká nad Vltavou 

18. 5. Hamerská pouť   

  6. 6. Šachmat koncert   

11. 6. Přednáška s lékárnicí   

  9. 7.  Filcování, výroba šperků I. 

15. 7. Italská restaurace 

16. 7. Filcování, výroba šperků II. 

19. 7. Mariánské Lázně 

26. 7. Pivovar Purkmistr, bowling 

13. 9. České Budějovice                

14. 9. Český Krumlov 

30. 9. – 4.10. Kašperské Hory – rekondice 

21. 10. Exkurze v ZŠ Lazaretní 

24. 10. Úspora času – přednáška 

  9. 11. Setkání zrakově postižených v E-Centru 

13. 11. Lezení na stěně 

14. 11. Karel Klostermann – přednáška 

20. 11. Integrační záchranný systém – přednáška 

28. 11. Koncert vážné hudby – Marťákovi 

  4. 12. divadlo Rokoko – Úsměv Dafné 

  5. 12. kavárna Pierot 

  9. 12. Vánoční posezení v Klatovech 

12. 12. Srandamač 

16. 12. Ledovec – přednáška 

18. 12. Vánoční Španělská restaurace 
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Sociálně aktivizační služby v letech 2011 – 2013 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2013 2012 2011 

Leden 44 83 72 

Únor 23 88 100 

Březen 50 90 76 

Duben 39 82 65 

Květen 15 75 59 

Červen 23 43 55 

Červenec 9 15 33 

Srpen 0 17 20 

Září 35 27 54 

Říjen 53 85 61 

Listopad 89 83 43 

Prosinec 15 31 31 

Celkem  395 719 669 

 
 

Sociálně aktivizační služby v letech 2011 – 2013 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2013 2012 2011 

Leden 10 22 2 

Únor 20 4 14 

Březen 31 6 69 

Duben 62 49 17 

Květen 29 11 16 

Červen 29 15 14 

Červenec 27 33 33 

Srpen 0 6 30 

Září 53 14 29 

Říjen 20 18 23 

Listopad 47 23 0 

Prosinec 59 27 30 

Celkem hodin 387 228 277 
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     Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou součást činnosti TyfloCentra 

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

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

jednorázové akce.  

 

     Pro nás velice důležitou událostí byl rekondiční pobyt v Kašperských Horách, 

který jsme mohli uskutečnit díky podpoře 

Plzeňského kraje. Strávili jsme 5 dní 

v malebném prostředí Šumavy.  

 

      Rekondice v Kašperských Horách se nám 

líbila. Již první den jsme šli na Šibeniční vrch. 

Druhý den jsme vyrazili po stezce zlatokopů. 

Zpočátku to bylo nenáročné, viděli jsme štoly, 

které tam zůstaly po těžbě zlata. Protože jsme 

chtěli vědět, kam stezka vede, stoupali jsme 

dále, přestože cesta vedla ve skalách. Viděli 

jsme i štolu, která byla otevřená. My jsme 

vystoupali až na vrchol. Také výlet do Annína 

se nám líbil, navštívili jsme bývalou sklárnu. V brusírně skla jsme viděli, jak se brousí 

sklo a to jsme si také mohli vyzkoušet. Také jsme navštívili místní muzea, a to 

muzeum Šumavy, Motocyklů a Hraček. Poslední 

den jsme uskutečnili náročný výlet na hrad 

Kašperk. Každý den po večeři jsme měli různé 

programy, např. ruční práce s ovčím rounem, 

zvukovou střelbu, promítání filmu s komentářem a 

také výuku počítačů. Děkujeme kolektivu 

TyfloCentrum Plzeň, že vybrali tento penzion 

s výbornou kuchyní. Všichni jsme byli spokojeni a 

věříme, že příští rok se bude něco podobného 

opakovat.  VH 
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Střípky z dalších akcí, jak je viděli naši klienti 

 

     Velikonoční den v TyfloCentru se velmi vydařil. Byla jsem zvědavá, co  je to 

filcování. Práce s ovčí vlnou je příjemná a dají se z ní udělat  pěkné věci. Domluvili 

jsme se, že se ještě jednou sejdeme a něco si z  ní vyrobíme. Také jsem se naučila  

uplést pomlázku z 8 proutků. Tuhle  dovednost hned předám vnoučatům. Pěkný den 

byl umocněn dobrým jídlem.  Velikonoční salát jsme si sami připravili a sami také 

snědli. Srdíčko  nám poskočilo, když nám přišly zahrát děti. Vyprávění pana faráře 

nás  velikonočně naladilo a teď už mohou svátky jara klidně přijít. Za  hezký den 

děkujeme pracovnicím TyfloCentra, které pro nás tento den připravily. EM 

 

 

     Když jsem dostal pozvání, abych se zúčastnil 

dne 16. 4. 2013 besedy s požárníky 

s následným nácvikem evakuace osob 

z hořícího domu, potvrdil jsem účast s určitou 

skepsí. Podobné akce dokážou být velice 

nudné.   

     K mému překvapení byla přednáška 

zajímavá a byla vedena formou diskuze. Ke 

konci přednášky jsme zaregistrovali na chodbě 

ruch. To družstvo požárníků připravovalo reálné 

podmínky pro simulaci požáru. Zakouřili chodby 

a schodiště. Následně přišli požárníci do 

místnosti a oznámili nám, že vznikl od 

rozvaděče na chodbě požár. Potom nás začali 

postupně evakuovat. Když nám před 

transportem do připraveného autobusu 

nasazovali dýchací vak, mnozí z nás pociťovali jisté vzrušení. Vždy nás dva požárníci 

bezpečně odvedli do autobusu. Když dorazili s posledním klientem, byla evakuace 

ukončena. Ocenili jsme jistý a profesionální přístup požárníků. Také nás pochválil 

velitel zásahu za to, že jsme poslouchali všechny pokyny. 

     Zdá se vám, že moc chválím? Máte pravdu. Pro mne byla celá akce zajímavá a 

moc se mně líbila. CB 



 

23 

 

 

     16. dubna 2013 do klubovny SONS Plzeň–město  přišlo tolik lidí, že se tam 

nedalo skoro ani dýchat. Dvě usmívající se 

sympatické hasičky nás začaly seznamovat 

s tím, co obnáší prevence požárů, ať už 

v domácím nebo venkovním prostředí, 

Požár elektrické rozvodné skříně právě ve 

druhém patře budovy, kde se konala naše 

beseda, byl sice kamufláž, ale zásah hasičů 

včetně naší evakuace byl skutečný. Dýmy 

se valily chodbou a cítili jsme i zápach 

falešného kouře. Ale to už jsme slyšeli 

zasahující hasiče, kteří nám v plné zbroji 

spěchali na pomoc.  Šlo to ráz na ráz, 

postupně v doprovodu jednoho, popř. dvou 

hasičů jsme byli jeden po druhém vedeni 

z klubovny chodbou a pak schodištěm 

z druhého patra ven z budovy do připraveného evakuačního autobusu.  Ze všeho 

nejdřív nám ale každému nasadili speciální dýchací masky.  Maska sice umožňovala 

částečné koukání, ale jen těm vidícím z nás. Já jsem tedy vlastně nic neviděla a 

bohužel skoro nic ani neslyšela. Jednak tomu maska dost bránila a navíc byl při 

zásahu poměrně velký hluk. Nesměli jsme jet výtahem, takže jsme scházeli točitými 

železnými drátěnými schody.  I když mě z obou stran vedli dva hasiči, měla jsem co 

dělat, abych se dostala ty dvě patra dolů Pak už jen nastoupit v klidu do 

připraveného autobusu, počkat, až přijdou ostatní evakuovaní a akce mohla být 

úspěšně zakončena. Byla to zkušenost k nezaplacení. IR 

 

     V květnu jsme se zúčastnili  půldenního výletu do Dobříva. Opět to bylo milé 

překvapení jako vždycky od TyfloCentra. Do Dobříva jsme přijeli kolem 13. hodiny, 

takže jsme měli před sebou celé odpoledne. Zajímavý byl už po cestě k 

hamru kamenný most (založen už v 17. století), dále pak udržované roubenky. 

Nejzajímavější byla technická památka Vodní hamr (založen v 16. století), který 

původně sloužil k vytváření tyčových polotovarů ze železa. Poslechli jsme si výklad, 
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ale beztak nám byl moc milý, malý, živý, celý zelený vodník. Nikdy bychom nevěřili 

tomu, jak krásné výrobky mohou mít kováři, kteří zaujímali celý vedlejší prostor.  

     Na výletě se nám také líbila procházka lesem podél bublajícího Padrťského 

potoka a zvlášť jeho splav. To se nám ukázala zase ta krásná krajina, která stála za 

to se pozastavit. Snad i to počasí nám přálo. Bylo tak pěkné jako celý tento výlet. 

Nezbývá tedy nic jiného, než opět poděkovat za krásné odpoledne v kolektivu 

TyfloCentra! Zdravíme, děkujeme a na další akci se těšíme!   O + P 

 
     Vyrobit si šperky z ovčího 

rouna je výborný nápad. Oživit 

letní oblečení náušnicemi z ovčí 

vlny zaujalo několik žen i jednoho 

muže. Za pomoci děvčat z 

TyfloCentra jsme se s chutí do 

toho pustili. Na výsledek si 

musíme ještě počkat, až výrobek 

uschne a budeme moci 

pokračovat. Moc se nám nápad, 

vyrábět si drobné ozdoby pro 

radost, líbí a rádi v tom budeme pokračovat.  EM 

 

     Příjemný letní červencový podvečer jsme včera 15. července prožili v italské 

restauraci v Plzni. Na prosluněné terase se nás sešlo 10, klienti a pracovníci 

TyfloCentra. Ochutnali jsme italské speciality, popovídali jsme si, panovala příjemná 

nálada. Představit si při troše fantazie, nedaleké šumění a slanou vůni moře, mohli 

jsme se na chvíli ocitnout na písečné italské pláži. Vážím si takových drobných 

zážitků, které tvoří spokojený život.  JR 

 

KRUMLOV BEZ BARIÉR  

     Výlet do Českého Krumlova se konal dne 13. - 14. 2013, počasí nám docela 

přálo. V pátek jsme jeli vlakem do Českých Budějovic.     

Následovala prohlídka pivovaru, města a studentských kolejí, kde jsme se ubytovali. 

Do sobotního rána nás přivítalo sluníčko, a tak se nám lépe vstávalo. Pak jsme se 
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rozjeli vlakem do Českého Krumlova plni očekávání, co nás bude čekat na tamním 

krásném zámku. 

Někteří z nás byli odvážní a vystoupili na věž, která je součástí zámku, bylo to 

náročné, ale fajn. Kousek dál na nádvoří byly stánky chráněných dílen s různými 

věcmi, a to vše za doprovodu stylové hudby. Také na nás čekala místní rarita, tři 

medvědi. A protože zbýval čas, šli jsme do zámecké zahrady, kde bylo otáčivé 

hlediště. Dál jsme zašli až k místnímu jezírku, kde se proháněly zlaté rybky a kačky. 

Poté následovala samotná prohlídka zámku, kam jsme se vydali dlouhým 

nadchodem do samotných jednotlivých místností. Paní průvodkyně nás obohatila 

zajímavým a poutavým výkladem, jak a kolik generací šlechticů zde žilo, dokonce tu 

měli i bílou paní. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se nám všem věnovali, jistě to nebylo 

jednoduché.  HŠ 

 

Pár slov o posezení v 

kavárně Pierot. Byla to 

velmi příjemná akce. Lidí se 

špatným zrakem tam přišlo 

asi jen 5, ale velmi příjemně 

mě překvapili dobrovolníci, 

kterých přišlo velké 

množství. Kromě 

dobrovolníků se akce 

zúčastnila i velmi milá 

praktikantka. Prostě jsme 

se tam málem nevešli... V kavárně nás obsluhovala jediná zaměstnankyně, která 

byla hluchoněmá. Objednávali jsme si tak, že jsme jí prstem ukázali na vybranou 

položku v nápojovém lístku. Nejlépe to vymyslel P. B., který si vzal s sebou počítač a 

velkými písmeny napsal: "Dal bych si prosím kafe turka a jeden gambrinus desítku." 

Bylo zajímavé sledovat, jak se dorozumívá slepý s hluchoněmým. Akce se velmi 

povedla, příště se zúčastním zas. RB 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
                                                                                                                                                       

Máme před sebou nový rok 2014. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. bude i nadále 

poskytovat všechny registrované služby. 

      Tak jako v minulosti 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. Také naše spolupráce 

s dalšími organizacemi, např. Ledovec, sdružení KID, Charita bude pokračovat.  

     Plánujeme pořádat jednorázové akce, jako jsou besedy, výlety, exkurze a další, 

které se těší velké oblibě a vlastně začínají být spíše pravidelné než jednorázové. 

Samozřejmě pokračuje činnost klubů, i když jejich složení prochází změnami. Stále 

žádané a využívané jsou jazykové kluby, ostatní budou probíhat dle aktuálního zájmu 

a možností. V současné době máme více dobrovolníků a díky tomu se aktivit může 

zúčastňovat více klientů a máme větší nabídku služeb.  

     Rádi bychom znovu prezentovali naše služby i úskalí života bez zraku a ukázali, 

že existují možnosti, jak vše zvládat. 

     Finanční situace pro další rok zůstává stejná jako v roce minulém, většinu 

nákladů pokryje dotace MPSV. V průběhu roku bychom měli obdržet finanční 

prostředky na službu sociální rehabilitace z evropského sociálního fondu v rámci 

Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa. 

Projekt by měl mít stejné podmínky jako ten minulý, opět budeme spolupracovat 

s Tyfloservisem, o.p.s. Stále nás podporuje město Plzeň i Plzeňský kraj a věříme, že i 

další sponzoři znovu podpoří naše centrum.  

     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 2013 

Osobní náklady  

Mzdové náklady 1 072 937 

Zákonné sociální pojištění 311 578 

Provozní náklady  

DHIM do 40 tis. 59 296 

DHIM do 60 tis. 0 

Potraviny 66 

Kancelářské potřeby 7 336 

Jiné spotřebované nákupy 
(drogerie, komp. pomůcky) 6 456 

Energie 48 816 

Telefony, internet, poštovné 27 003 

Nájemné 26 100 

Právní a ekonomické služby 73 136 

Školení a kurzy 13 592 

Opravy a udržování 2 419 

Cestovné 21 531 

Jiné (pojistné, poplatky) 18 531 

Odpisy 0 

Ostatní náklady 43 932 

náklady celkem 
1 732 729 
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Výnosy v druhovém členění za rok 2013 

Tržby z prodeje služeb 53 777 

Úroky 414 

Jiné výnosy  10 500 

Příspěvky – dary  16 699 

Dar Církve Ježíše Krista SPD 40 257 

Alza.cz 15 567 

Dar Lesy ČR 10 000 

Dotace Plzeňský kraj 78 722 

Dotace ÚMO 3 10 000 

Dotace MPSV 731 000 

Dotace Město Plzeň 170 000 

Dotace ÚMO 2 10 000 

EU OP LLZ 354 837 

EU ZČU 273 486 

Dotace Starý Plzenec                                             3 000 

výnosy celkem 1 778 259 
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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 

 Web4U s.r.o. 

 Alza.cz  

 OXFORD University Press 

 Lesy ČR 

 Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů 

 Rybárna Špilar Oceán  

 Pekařsví Malinová 

 Pekařství Bayer 
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PŘÍLOHY 
 
 

 Zpráva nezávislého auditora 

 Rozvaha 

 Ostatní náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


