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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2018. Naleznete
v ní přehled činností, informace o poskytovaných sociálních službách a stručný
přehled hospodaření. Během celého roku TyfloCentrum poskytovalo všechny
zaregistrované sociální služby, k personálním změnám došlo pouze v dozorčí radě.
Po dvou letech trvání byl ukončen evropský projekt zaměřený na rozvoj přístupnosti
pro osoby se zrakovým postižením
Finanční podporu nám opět poskytl Plzeňský kraj i město Plzeň a další sponzoři.
Díky nim jsme mohli uskutečnit rekondiční pobyty, další aktivity a zabezpečit naše
pravidelně konané akce jako Plzeňský terč či Divotvorný volant. S jejich podporou
jsme znovu mohli podpořit a odměnit naše dobrovolníky, kteří obětavě pracují
s klienty, přinášejí jim radost a odhodlání a dodávají i pracovníkům nové podněty.
Rok 2018 byl naplněn prací a rozvojem služeb a také radostí. K našim tradičním
akcím přibyly nové, opět jsme uspořádali rekondiční pobyty a podporovali klienty
v jejich nelehké situaci. Za to patří velké ocenění a dík našim zaměstnancům, kteří
s velkým zájmem, trpělivostí a diskrétností plní své úkoly i nad rámec povinností a
hájí zájmy klientů. I těm patří poděkování za stálou aktivitu, důvěru a nadšení, se
kterým se zapojují do všech činností. Dík patří i všem dalším organizacím a
jednotlivcům, kteří nás finančně i morálně podporují

Březen 2019

Mgr. Hana Dostálová
ředitelka
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název společnosti:

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sídlo:

Tomanova 5, Plzeň 301 00

Zakladatel:

SONS ČR, z.s.

Kontaktní údaje:

377 420 481, 732 381 585
info@tc-plzen.cz

IČO:

25248421

Č. účtu:

167870497/0100

Oblast působení:

Plzeňský kraj

www.tc-plzen.cz

Správní rada:
Dr. Břetislav Verner, CSc.

předseda

Dana Vaníková

člen

Ing. Jiří Ježek

člen

Dozorčí rada:
Ing. Josef Lopata

předseda (do 30.9.2018)

Kateřina Bartošová

člen (do 1.10.2018)

Ing. Věra Hrádecká

člen (do 31.3.2018)

Ing. Dagmar Filgasová

předseda (od 2.10.2018)

Mgr. Věra Macháčková

člen (od 1.4.2018)

Mgr. Václav Polášek

člen (od 1.10.2018)

Zaměstnanci:
Mgr. Hana Dostálová

ředitelka

Bc. Lenka Potůčková

sociální pracovnice

PaedDr. Jana Kubásková

sociální pracovnice

Ing. Daniela Stanková

pracovník v sociálních službách

Mgr. Jaromír Tichý

instruktor PC

Radek Baštář, DiS

instruktor PC

Bc. Zdeněk Formánek

instruktor PC

Lucie Trnčáková

průvodce nevidomých

Přepočtené úvazky v sociálních službách v přímé péči 5,15
Přepočtené úvazky v projektu EU 2,3
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit
samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění lidí se zrakovým postižením.

CÍLE ORGANIZACE


Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění



Poskytovat kvalitní služby lidem se zrakovým postižením



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

5

zrakový handicap


Podporovat navazování sociálních kontaktů



Podporovat získávání nových dovedností a poznatků



Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných
k samostatnosti zrakově postižených



Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a dalšími elektronickými
pomůckami a zlepšit tím jeho společenské uplatnění, samostatnost a
nezávislost



Zdokonalit

získané

dovednosti a

zvýšit

tak

možnost

společenského

náročných

elektronických

a pracovního uplatnění


Pomoci

klientovi

orientovat

se

kompenzačních pomůcek
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v oblasti

SLUŽBY V ROCE 2018
V roce 2018 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby:


Průvodcovské a předčitatelské služby



Odborné sociální poradenství



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 2018 jsme evidovali 18 dobrovolníků, kteří se
zapojovali především do sociálně aktivizačních služeb a odpracovali 595 hodin.
Velice si vážíme jejich neúnavné
práce, ochoty a odhodlání, se
kterým se věnují klientům. Několik
z našich

dobrovolníků

bylo

odměněno

při

cen

předávání

Křesadlo a pět dalších na plese
Anděl 2018 pořádaného Odborem
sociálních věcí MMP.
Během roku 2018 se uskutečnilo 14 exkurzí pro všechny typy škol (mateřské,
základní, vyšší odborné a vysoké školy) o celkové délce 18 hodin. Těchto exkurzí se
zúčastnilo 321 posluchačů. Do nižších ročníků ZŠ a mateřských škol docházíme,
starší žáky a studenty zveme do TyfloCentra, kde mají možnost vyzkoušet si více
pomůcek a aktivit. Exkurze probíhají formou
Zážitkových

seminářů,

jejichž

náplň

je

uzpůsobena pro všechny věkové kategorie.
Zájem je i o program vytvořený v rámci
projektu Kvalita a partnerství v zájmu soc.
služeb pro osoby se zrak. postižením v Muzeu
strašidel s názvem Nebojte se tmy. V něm se
účastníci ocitnou v naprosté tmě i bez klapek
na očích.
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Naše organizace umožňuje vykonávání povinných praxí studentů vysokých a
vyšších odborných škol. V roce 2018 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi
14 studentů. Jednalo se o 6 průběžných a 8 souvislých praxí.
Studenti se v průběhu praxe seznámí s poskytovanými službami TyfloCentra
Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojují do činnosti a získávají potřebné znalosti a
zkušenosti. Jejich přítomnost je důležitá i pro nás pracovníky, protože dávají zpětnou
vazbu při poskytování služeb a vidí služby s určitým nadhledem. Někteří z nich si
problematiku zrakového postižení vyberou i jako téma své absolventské práce, což
také přináší informace TyfloCentru.
Významnou událostí byl Den s TyfloCentrem, který jsme pořádali 12. května
v Borském parku. Jednalo se o celý den plný prezentace aktivit a služeb pro osoby
se zrakovým postižením doprovázený hudebním vystoupením sboru Andílci a kapely
Hazbend

a

dalšími

tanečními

i

hudebními vystoupeními.
V doprovodném programu se představilo
i výcvikové středu vodicích psů a sbor
dobrovolných hasičů Chlum.
Součástí dne byl charitativní běh na
700 m, 3 km a 5 km. Překvapili nás
někteří klienti, kteří se zúčastnili všech
tří běhů. I mezi veřejností byl o akci
velký zájem, přišlo cca 400 lidí. Běžce podpořili i plzeňští Tempomakers, kteří se
zapojili jako traseři našich klientů. Našli se i odvážlivci, kteří krátkou trasu absolvovali
v klapkách. Celá akce byla
pozitivně hodnocena z řad
klientů,
pochvala

veřejnosti

a

zazněla

i

magistrátu města Plzně.
V rámci
veřejná

akce

probíhala

sbírka,

jejíž

výtěžek 15.865 Kč byl
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použit

na

v Třeboni.

letní

rekondiční

Děkujeme

pobyt
všem

organizátorům za náročnou práci při
přípravě akce a také všem, kteří se
zúčastnili Dne s TyfloCentrem a přispěli
k jeho pohodovému průběhu a podpořili
služby

pro

osoby

se

zrakovým

postižením.

Naším výjezdním místem jsou stále Klatovy, kde se naše aktivity setkávají
s velkým zájmem. Jsme tam ale více zaměřeni na sociálně-aktivizační činnosti, proto
o Klatovech mluvíme v popisu sociálně aktivizačních služeb.
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Informace o projektu
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000948
Název projektu: Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak.
postižením
Realizace projektu: 1.10.2016 – 30.9.2018
Projekt kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb se zabýval těmito aktivitami:
1.

Budování case managementu sociálních služeb pro osoby se zrakovým

postižením, spolupráce s partnery v oblasti vzdělávání a dostupnosti informací,
v oblasti dostupnosti zdravotnické péče a v oblasti kulturního a společenského
života.
Zhodnocení spolupráce s jednotlivými partnery:
 Oblast dostupnosti zdravotnické péče:
V této oblasti jsme spolupracovali s následujícími nemocnicemi: Domažlická
nemocnice a.s., Klatovská nemocnice a.s. a Stodská nemocnice, a.s. Ve všech
nemocnicích se odborní pracovníci zasadili alespoň o minimální odstranění
architektonických bariér. Během projektu došlo také k tvorbě nových webových
stránek nemocnic. Stránky jsou tak relativně dobře čitelné pro uživatele asistivních
technologií. Na webových stránkách jsou ke stažení základní dokumenty pro
návštěvníky se zrakovým postižením (itineráře tras do nemocnice, informace o
asistenci, stručné popisy nemocnic po patrech, příklady textů informovaného
souhlasu, atp.) Tyto informace jsou samozřejmě pro naše klienty dostupné také
v TyfloCentru v libovolné podobě. (zvuk, text, Braillovo písmo…).
Během projektu jsme si mohli vyzkoušet, že nově získané přímé kontakty nám
umožnily pružnější řešení nepříznivé sociální situace našich klientů a to zejména při
poptávce asistence v nemocnici, či kurzu první pomoci.

Možnost asistence

v nemocnicích, kterou budou manažerky kvality lidem se zrakovým postižením
poskytovat i po skončení projektu, shledáváme jako zásadní výstup projektu pro lidi
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se zrakovým handicapem. Někteří naši klienti tuto službu využívali už během projektu
a to zejména formou doprovodu po nemocnici.
 Oblast přístupnosti vzdělávání a dostupnosti informací
V této oblasti jsme spolupracovali se Západočeskou univerzitou v Plzni v těchto
oblastech:
Tvorba materiálů pro kurz Wordu a jejich využití
V rámci projektu vznikly rozsáhlé materiály, které jsou zaměřeny na využití Wordu
s odečítači JAWS a NVDA. Pro každý odečítač jsou materiály rozděleny do čtyř
dokumentů. Obsahem jednotlivých dokumentů jsou technické postupy a didaktická
doporučení.
Tvorba materiálů pro kurz Excelu a jejich využití
V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro kurzy Excelu. Ty mají charakter
systematického kurzu, jenž postupuje od základního představení aplikace Excel až
po využití pokročilých funkcí Excelu. Kurzy Excelu byly vytvořeny pro odečítače
JAWS a NVDA. Pro každý odečítač byly vytvořeny dva samostatné dokumenty.
Tvorba materiálů pro kurz PowerPointu a jejich využití
V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro kurz PowerPointu, které jsou určené
pro slabozraké uživatele. Postupují od základů až po různé pokročilejší grafické
efekty.
Vytvoření nových sociálních vazeb
Odborníci z Katedry výpočetní a didaktické techniky v průběhu projektu poskytovali
technické znalosti a také didaktická doporučení. Uváděli, že spolupráce na projektu
rozšířila jejich znalosti o potřebách uživatelů počítačů se zrakovým handicapem.
Lektoři PC i odborníci z KVD chtějí nadále spolupracovat. Odborníci z KVD přislíbili
lektorům PC další odbornou pomoc při realizaci kurzu Wordu, Excelu a PowerPointu.
Uvedli také, že v případě potřeby poskytnu lektorům technickou i didaktickou oporu
v jiných oblastech.
 Oblast kulturního života.
V této oblasti jsme spolupracovali s RLA Stallion s.r.o.
Cílem spolupráce bylo propojit poskytování služeb osobám se zrakovým postižením
a kulturního života v Plzni a přiblížit problematiku zrakového postižení veřejnosti.
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Spoluprací s panem Zajíčkem jsme získali nejen kontakt na další instituce, ale i
možnost účastnit se akcí přímo jím pořádaných.
Další velkou oblastí, kterou jsme se v rámci projektu zabývali, bylo přiblížení
problematiky zrakového postižení veřejnosti. V Muzeu strašidel byla vytvořena
výstava/výukový program: Nebojte se tmy.
Výstava má za cíl zprostředkovat lidem zkušenost se zrakovým postižením. Vše je
založeno na osobním prožitku, který je nepřenosný. Návštěvník programu je
„donucen“ začít vnímat svět dalšími smysly. V tmavé části výstavy slyší běžné a jemu
známé zvuky, a přesto je obtížné některé z nich identifikovat a vůbec si je
zapamatovat. V další části výstavy má za úkol poznat také běžně používané
předměty pouze hmatem. V programu následuje beseda o problematice zrakového
postižení, kde dle složení skupiny, vysvětlujeme a aktivně si zkoušíme jednání a
přístup k osobám se zrakovým postižením, základní pravidla komunikace a možnosti
pomoci nebo podpory. V roce 2018 proběhl tento program celkem 16x a zúčastnilo
se ho celkem 315 žáků a studentů.
2. Sledování procesů a kvality soc. služeb pro osoby se zrak. postižením
a) V rámci této aktivity proběhl v roce 2017 procesní audit poskytovaných
soc.služeb. Výsledkem je 30 stránkový dokument, který obsahuje doporučení
pro poskytování sociálních služeb a pro měření kvality a efektivity
poskytovaných služeb
b) Konzultace ke kvalitativnímu řízení soc. služeb
Na základě doporučení z procesního auditu a zjištěných nedostatcích v
procesech v rámci soc. služeb a na základě změn způsobených zrušením 1
soc. služby a implikací case managementu probíhaly také konzultace ke
kvalitativnímu řízení soc. služeb poskytovatele. V roce 2018 proběhlo celkem
9 konzultací ke kvalitativnímu řízení soc. služeb a v červenci 2018 došlo ke
kompletní aktualizaci standardů kvality sociálních služeb v TyfloCentru Plzeň.
3. Aplikace case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením
V roce 2018 byla realizována zkušební aplikace Casemanagementu. Proběhlo
12

řešení 8 sociálních situaci za přispění casemanagementu. 3 situace byly řešeny
s odborníky v oblasti zdravotnictví, 3 situace v oblasti kultury a 2 případy v oblasti
vzdělávání. Příklady těchto řešení jsou uvedeny v metodice casemagementu,
která je dalším výstupem tohoto projektu

13

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ
SLUŽBY
Cílová skupina
Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15
let.
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 100 Kč, účtuje se po minutách.
Průvodcovskou a předčitatelskou službu využívalo v roce 2018 celkem 33
klientů, z toho 18 žen a 15 mužů. Tento rok jsme začali doprovázet 6 nových
klientů, 3 muže a 3 ženy. Průměrný počet obsloužených klientů v měsíci byl 13.
Celkem bylo odpracováno 725 hodin průvodcovské a předčitatelské služby našimi
pracovnicemi, z toho 686 hodin průvodcování, 8 hodin předčítání a 31 hodin
digitalizace. Tento počet hodin znamená čistý čas strávený přímo s klientem, není do
něho započítávána cesta ke klientovi a zpět od něj a doba strávená administrativou
spojenou

s poskytováním

služby.

Tato

doba

(cesty,

přímá

administrativa,

poradenství) činí 471 hodin a ke službě patří samozřejmě i další nepřímá a
administrativní práce zajišťující provoz služby, která není takto konkrétně vyčíslená.
Počet hodin poskytnuté služby se oproti minulému zvýšil (652 h v r.2017). Počet
odprůvodcovaných hodin je také ovlivněn zdravotním stavem našich klientů, kdy
někteří vyžadují službu častěji a jiní naopak znatelně méně, protože se již nemohou
díky svému zhoršujícímu se zdraví vydávat na delší cesty pěšky.

Když se podíváme na rozložení míst, kam klienty doprovázíme, na první místo se
posunuly aktivity a akce TyfloCentra, mírně se navýšily návštěvy lékařů, dalším cílem
jsou nákupy. Dále klienty doprovázíme organizace SONS ČR, z.s. na úřady a za
kulturou a sportem, předčítání tvoří cca 7% poskytování služby. Dalšími cíli
doprovodů jsou např. zaměstnání, škola, organizace Tyfloservis, o.p.s., MHD, vlak,
kadeřník, opravny a další pochůzky. Toto celkové rozložení je spíše orientační,
protože velká část doprovodů zahrnuje více cílů najednou (např. cestu z TyfloCentra,
úřadu nebo od lékaře a nákup…). V TyfloCentru stále zaměstnáváme pracovnici na
DPP, která velmi pomáhá s pravidelnými cestami a také v případech, kdy se sejde
více požadavků na stejný čas. Předčitatelská služba zahrnuje převážně předčítání
úředních dopisů a rozhodnutí, příbalových letáků u léků, vyplňování žádostí pro úřad
práce nebo státní sociální správu, učební texty, knihy nebo časopisy nebyly téměř
předčítány. Nově jsme do poskytování služby zařadili digitalizaci textů, což je velmi
náročná činnost. Text knihy se naskenuje a rozpozná pomocí OCR programu a poté
se ručně upraví do podoby, která je přístupná pro klienty se ZP (dokument je čitelný
pro speciální software). Zaměřili jsme se také na digitalizaci matematických učebnic,
řešíme tím požadavek klienta, který je v současné době integrován do střední školy
běžného typu. Poznatky a zkušenosti z digitalizace matematiky bychom rádi předali i
spolupracujícím organizacím (SPC Lazaretní, ostatní TyfloCentra).
Většina klientů využívá naši službu opakovaně již roky, někteří ji využijí pouze při
projíždění městem, vyřizováním jednorázových záležitostí nebo plnění pracovních
povinností (doprovody z nádraží na místo výkonu práce a zpět). Přestože klienti
mohou využívat i jiné možnosti nebo formy dopravy (Mezado, C.K. KID z.s., Charita,
Senior expres…), často se rozhodnou pro doprovod z TyfloCentra. Těší nás důvěra
všech našich klientů a to, že se po dobré zkušenosti vracejí, hodnotí službu kladně,
někteří i ve srovnání s poskytováním stejné služby v jiných městech. Průvodcovská
služba byla poskytována převážně na území města Plzně, v odůvodněných
případech i mimo něj.

Celkové příjmy od uživatelů v roce 2018 byly 72.540 Kč.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílová skupina
Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15
let. 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 jsme poskytovali osobní
konzultace 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 34 klientů,
z toho 21 žen a 11 mužů a 2 anonymní klienti. Rok 2018 zůstal v počtu klientů a také
konzultací i hovorů srovnatelný s minulým rokem. Uskutečnilo se celkem 479
kontaktů a 245 intervencí, což je 161 výkonů (setkání s klientem). Z toho bylo 271
kontaktů a 124 intervencí (95 výkonů) provedeno ambulantně v centru a 208
kontaktů a 121 intervencí (66 výkonů) provedeno terénní formou přímo u klientů.
Toto jsou „čisté“ výkony v přímé práci s klientem. V nepřímé práci vyčíslujeme cestu
ke klientům a přípravu a administrativu, které tvořily 190 výkonů. Řešená
problematika často vyžaduje delší přípravu poradce, zjišťování dalších informací a
konzultace s právním oddělením SONS ČR, z.s. nebo dalšími institucemi (Úřad
práce, úřady městských obvodů, sociální a zdravotnická zařízení, knihovna…), které
tvoří velkou část práce sociálních pracovníků. Do služby patří i další administrativní
práce zajišťující provoz a finanční zabezpečení sociální služby, která není přímo
vyčíslována.
Nejčastější náplní konzultací jsou příspěvky pro zrakově postižené, informace
týkající se TyfloCentra, Tyflosevisu a Sjednocené organizace pro nevidomé a
slabozraké (SONS ČR, z.s.), dále informace o kompenzačních pomůckách a
podpoře pracovního uplatnění. S několika klienty jsme se zabývali také otázkou
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chráněného nebo sociálního bydlení. S našimi klienty řešíme jejich osobní situaci a
snažíme se je podporovat v samostatném rozhodování a jednání a nalézat co
nejlepší řešení jejich problému.

Součástí poradenských služeb
je i půjčování kompenzačních
pomůcek. V roce 2018

využilo

půjčovnu 11 osob, přibližně stejně
jako v roce 2017. Proběhlo 13
výpůjček,

nejčastěji

půjčované

byly tyto pomůcky: hladinka, lupa,
dymokleště, sada simulačních brýlí,
kalkulačka, pichtův psací stroj, bílá
signalizační hůl, hry, klapky, hmatové knihy, VPN, dále byl zapůjčen mobilní telefon,
mluvicí hodinky, komentované filmy a DVD s problematikou zrakového postižení.
Z naší knihovny byly zapůjčeny 3 knihy.
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 2018
byla využita, klienti si mohli pomůcky vyzkoušet také přímo v TyfloCentru. V průběhu
roku proběhla dlouhodobá výpůjčka mobilního telefonu s hlasovým výstupem.
Během roku 2018 jsme samozřejmě
prezentovali naše poskytované služby
nejen studentům odborných škol, ale
zaměřujeme se i na veřejnost. Již
několik

let

pořádáme

zážitkové

semináře, ve kterých vidíme velký smysl
a

možnost,

problematiku

jak

lidem

zrakového

přiblížit

postižení

a

překonávat a odbourávat tím bariéry
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mezi oběma skupinami zdravých a handicapovaných lidí. V průběhu roku jsme také
kontaktovali oční i praktické lékaře.

V

květnu

jsme

zúčastnili

se

prezentace v rámci akce Západočeské
univerzity Den bez bariér v Depu 2015.
My i několik dalších organizací jsme
měli připraveny činnosti pro návštěvníky
akce. Přiblížili jsme nejen základní
informace

o

možnostech

kompenzačních pomůcek, ale i spoustu
zábavného

poučení

včetně

ukázek

Braillova písma i her.
V listopadu jsme byli pozváni na Dny zdraví, které se konaly v bazénu na
Slovanech. I zde jsme prezentovali naše služby a přiblížili veřejnosti problematiku
zrakového postižení. Lidé se zajímali o pomůcky a hry a zkoušeli provádět
jednoduché úkony bez kontroly zraku.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Cílová skupina
Tato

sociální služba

je

poskytována

osobám

se

zrakovým

postižením

starším 15 let, účast na akcích je otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele
a dobrovolníky.
Místo a čas
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou
poskytovány převážně v pracovní době, v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ale i
mimo ně.
Výuka, konzultace a drobná servisní výpomoc probíhají v pracovní době
TyfloCentra Plzeň, o.p.s., a to v učebně TyfloCentra, v domácnosti nebo po domluvě
na pracovišti klienta a to ze závažných osobních nebo zdravotních důvodů.
Poskytování služby
Středisko PC
Od r. 2015 je výuka na PC a dalších elektronických zařízeních součástí služby
sociálně aktivizační, na pozici lektora máme dva celé úvazky. V r. 2018 pracovali
čtyři lektoři na jeden celý, jeden poloviční a dva čtvrtinové úvazky. Tři z nich sami
mají zrakové postižení, což znamená velkou výhodu pro klienty, jsou pro ně dobrým
příkladem a vzorem toho, co vše se dá i s handicapem dokázat.
O výuku na náročných elektronických kompenzačních pomůckách, jedná se o
počítače se speciálním softwarem pro nevidomé a slabozraké a také o dotyková
zařízení s hlasovým výstupem, je mezi stále velký zájem. I přesto, že časová
kapacita všech lektorů je plně využita, evidujeme seznam klientů, kteří na kurzy
čekají. Důvodem je i to, že se zvyšují nároky klientů a proto je náročnější pro lektory
se na výuku připravovat. Je třeba hledat informace a účastnit se různých školení.
Nejvíce byly v roce 2018 žádané kurzy Šité na míru. To znamená, že klient přijde
s konkrétním zařízením i požadavkem na výuku (např. řešení bankovnictví přes
iPhone, automatické přepínání hlasů v PC dle jazyka dokumentu např. z češtiny do
angličtiny při studiu jazyka) a společně s lektorem pak sestaví individuální plán. Ten
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přesně odpovídá jeho potřebám a pomůže v řešení jeho problémů a nepříznivé
situace. Při sestavování náplně kurzů Šitích na míru stále zaznívá zájem o hledání
informací na internetu, kdy klienti kombinují vyhledávání pomocí počítače i
dotykových zařízení.
Používání dotykových zařízení je stále na vzestupu a zájem o tyto kurzy
přetrvává. Stále více klientů vlastní dotykové zařízení, převažují iPhony, někteří
z klientů využívají i dotykové telefony s operačním systémem Android. Klienti také
využívají tablety a iPady. Stále více z nich přichází za lektory s požadavkem na
využití konkrétní aplikace, kterou by v těchto zařízeních mohli využít pro řešení
určitého problému (například aplikace pro rezervace jízdenek).
Služby a výuku střediska PC využilo celkově 46 klientů, z toho 27 žen a 19 mužů.
Během roku probíhalo 28 kurzů (to představuje 390 hodin výuky s klientem), Jednalo
se o 1 základní kurz, 2 kurzy přechod na nový systém a 25 kurzů šitých na míru (z
toho 13 na obsluhu pouze dotykových telefonů a 10 na obsluhu pouze PC a 5 kurzů
v kombinaci na všechna zařízení). Během roku proběhlo 242 h konzultací a
technických výpomocí. V roce 2018 probíhalo 17 kurzů ambulantně v TyfloCentru
a 11 v domácnostech klientů, kam v odůvodněných případech dojíždíme.
Volnočasové a vzdělávací aktivity
Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou část činnosti TyfloCentra Plzeň,
o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením, které jim
umožňují zapojit se do společenského dění, vzdělávat se přístupnou formou a účelně
trávit čas společně s ostatními. Klienti se sami podílejí na programech a náplni
jednotlivých klubů, dávají podněty a nápady na jednorázové akce. Proto se během
roku mění složení pravidelných klubů, reagujeme na poptávku a potřeby klientů.
Některé kluby ukončují nebo přerušují činnost a jiné zase podle zájmu vznikají.
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.
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V roce 2018 jsme opět získali příspěvek z nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky

Světluška.

(ne)vídané.

Stejně

Podpořen
jako

byl

projekt

v minulých

letech

Česko
jsme

zorganizovali sérii výletů za poznáním i sportem, které
jsou u našich klientů velice oblíbené, sami přichází
s návrhy na cíl cesty. Doprava je hrazena z uvedeného
projektu, častěji tak můžeme využívat služeb organizace
C.K. KID, z.s., která zajišťuje přepravu imobilních osob.
To nám dává možnost navštívit i vzdálenější místa nebo
místa, kam bychom se nedostali veřejnou dopravou a
zároveň se většiny výletů mohou zúčastnit i klienti, kteří
se hůře pohybují.
V květnu jsme se již podruhé vydali do kláštera
Teplá, protože kapacita minulého výletu neumožnila
účast všech zájemců. Díky asistované přepravě a pomoci p.Netrvala se na výlet
s námi vydala i klientka na invalidním vozíku.
Na žádost klientů jsme navštívili hrady Žebrák a Točník, Mariánskou Týnici,
kde jsme měli zajištěnou prohlídku
s možností

dotýkat

se

exponátů

a

s větším slovním popisem. Dalším cílem
byl

zámek

absolvovali

Plasy,

kde

prohlídku

jsme

také

přizpůsobenou

osobám se zrakovým postižením. Byli
jsme součástí celé skupiny návštěvníků,
kteří tak nenásilně viděli a zažili, že i
život se zrakovým postižením nemusí
být jednotvárný a bez radosti. Přirozeně pomáhali našim klientům a také ocenili
podrobnější výklad průvodkyně. Na podzim jsme se vydali na Pohádkový statek
v Břasích, kde nás celý den prováděl zakladatel a majitel statku p. Zajíček. Klienti se
tak ocitli ve světě oveček, dobré pohody, pohádek, strašidel a zábavy.
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I v r. 2018 jsme pravidelně jezdili do bazénu do Kdyně, který je pro naše klienty
příznivý, již ho znají a dobře se v něm orientují. Z projektu Světlušky jsme také hradili
část dopravy na pobyt v Hojsově Stráži a letní pobyt v Žíteči u Třeboně. Všichni
klienti vždy rádi přivítají příspěvek na dopravu a možnost vyjet na více výletů, než by
si někteří z nich mohli sami dovolit.
Rekondiční pobyt již patří k našim každoročním aktivitám. Vždy je s radostí
očekáván a rychle plně obsazen. Možnost vyjet na týden mimo město si někteří

z klientů kvůli svému handicapu nebo zdravotnímu stavu nemohou sami dovolit.
S podporou pracovníků a dobrovolníků centra vše zvládají výborně. Velice důležitým
prvkem je také vzájemná podpora mezi klienty. Sdílejí spolu své zkušenosti, trable i
radosti a vždy si všichni společný týden užijí. V r. 2018 jsme byli týden v krásné
šumavské přírodě v Hojsově Stráži v penzionu U Röselů. V tomto rodinném
penzionu jsme našli bezpečné zázemí a opravdu rodinnou péči. Pobytu se účastnilo
20 klientů, 4 pracovnice centra, 3 dobrovolníci a p.Netrval z C.K. KID, z.s. zajišťující
asistovanou přepravu i asistenci na pobytu. Byli jsme opět rozděleni do skupin podle
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fyzických možností (pobytu se účastní klienti všech
věkových kategorií od cca 30 do 90 let). Turistická
skupina kromě dalších výletů zvládla i celodenní
výstup na horu Ostrý. Skupina „lážo plážo“ se ale
nedala zahanbit a v poměru věk/výkon turisty
možná i předčila. Moc si vážíme přístupu a důvěry
těchto našich seniorů, kteří se odhodlaně vydají do
všech nabízených aktivit, i pro ně třeba neznámých.
Také práce dobrovolníků je pro nás důležitá, ve
vlastním volnu jedou s námi na pobyt a tráví čas
s klienty.

Dalšími pobyty byl letní 3 denní pobyt v Žíteči u Třeboně. Všichni se těšili na tři
dny v jižních Čechách, hned při příjezdu nám plány zkazil déšť, kdy jsme místo
koupání a jízdě na šlapadlech vyrazili pouze na kratší procházku. Další dny se
počasí umoudřilo, navštívili jsme Jindřichův Hradec, kde nás nadšený pan strojvůdce
seznámil s fungováním a provozem
úzkorozchodné
rozpovídal

železnice
se

lokomotivách,
prozkoumali

o
ti

a

parních
odvážnější

lokomotivu,

uhlí

a

dobové vagony. Odpoledne jsme
navštívili
Hradci.
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zámek
Pobyt

v Jindřichově
jsme

zakončili

v Třeboni návštěvou Schwarzenberské hrobky. Tamní průvodce si vysloužil naši
pochvalu a uznání, přestože jsme opět byli součástí celé velké skupiny návštěvníků,
přizpůsobil výklad a po skončení prohlídky nechal naši skupinku v hrobce si vše
pomalu prohlédnout a osahat.
Novým byl třídenní lyžařský pobyt v Klenčí
pod Čerchovem. Na běžkách jsme jezdili již dříve
v Plzni, a proto jsme se rozhodli strávit více času na
sněhu. První den jsme procvičovali techniku a
druhý
den se
několik
klientů
vydalo
do
stopy.
Zbytek výpravy trávil čas na louce, kde
si vytvořili vlastní stopu. Odpoledne
začalo sněžit a po krátké vycházce a odpočinku jsme na náměstí v Klenčí vytvořili
sněhovou sochu našeho kolegy v životní velikosti. Poslední den jsme doběhli do
vedlejší vesnice (cca 3 km) na oběd a příjemně unaveni se vraceli domů. Pobyt byl
hodnocen kladně, vyzkoušeli jsme naše možnosti a to, že s dopomocí se dá zvládnout
téměř vše.
Naší tradiční akcí je vycházka na
sněžnicích. Zaměstnanci horské služby
Svinná Lada nás již znají a vždy připraví
vhodnou trasu a klienti si užijí jiný „druh
pohybu“ než na jaký jsou zvyklí.
Velice oblíbenou činností zůstává
plavání. Jak je uvedeno výše, s víceméně stabilní skupinou plavců pravidelně
jezdíme do bazénu ve Kdyni. Je zde příjemnější prostředí, teplá mírně slaná voda s
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několika atrakcemi (masážní trysky, vířivky nebo tobogán), které jsou u našich klientů
oblíbené.
Za zmínku stojí také zvuková simulovaná střelba, prestižní sport osob se
zrakovým postižením, která je další velice oblíbenou aktivitou v TyfloCentru. Během
roku se vytvořila silná střelecká základna, která velice úspěšně reprezentuje naše
barvy na závodech. V průběhu roku je třeba se třikrát kvalifikovat (tzn. splnit
předepsaný střelecký limit – ženy 140 bodů a muži 160 bodů) a poté člověk
postupuje do mistrovství republiky. V Plzni vždy v dubnu pořádáme kvalifikační
závod Plzeňský terč, které se účastní cca 30 střelců z celé republiky. V r.2018 se

naši střelci umístili na předních příčkách.
Přestože výše uvedené sportovní aktivity vypadají náročně (a vlastně také jsou), a
máme v TyfloCentru jakousi „sportovní skupinu“, všech aktivit se může zúčastnit
kterýkoli z klientů bez ohledu na věk nebo schopnosti. Na vycházky a výlety tak
přicházejí noví klienti, kteří jsou přilákáni pestrostí nabídky nebo dobrou zkušeností
ostatních a velice dobře se zapojují. "Odměnou" pro nás je vidět pokrok u
jednotlivých

klientů,

kteří

se

stávají

odvážnějšími,

sebevědomějšími

a

samostatnějšími. Prospívá jim interakce ve skupině známých lidí, kde mohou
vzájemně sdílet zkušenosti, starosti a těžkosti, které život s handicapem přináší a učí
se zvládat svou náročnou situaci a zároveň se velice dobře zapojují i v kontaktech
s většinovou populací, dokáží požádat o pomoc a vyjádřit své potřeby.

25

V TyfloCetnru se vedle sportování věnujeme také dalším činnostem. Velice
oblíbené jsou ruční práce. Klienti o ně vždy projevovali zájem, ale v posledních

letech díky kolegyni Janě se dostali na daleko vyšší úroveň. Pravidelně se věnujeme
pletení z pedigu. O klub byl takový zájem, že máme vytvořeny již čtyři skupiny, které
se pravidelně střídají, a stále přicházejí další zájemci. Přestože na práci nevidí,
vytváří všichni nádherná díla. Všechny tyto šikovné ruce ale nechtějí zůstat jen u
jedné techniky, a proto zkoušíme i další jako korálkování, drátkování, qulling,
enkaustiku nebo práci s fimem či keramickou hmotou. Všechny činnosti rozvíjí
představivost klientů, jemnou motoriku a důležitým prvkem je společné setkávání.
Všechny pořádané volnočasové kluby mají
význam a klienti je rádi navštěvují nejen pro
vyplnění volného času, ale kvůli vzdělávání a
získávání nových dovedností a znalostí. Mezi
další patří klub náboženství se sestrou
Michaelou nebo jazykové kurzy angličtiny
(začátečníci

i

pokročilí),

němčiny

a

francouzštiny.
I v r.2018 proběhly naše tradiční velikonoční a Mikulášské a vánoční setkání
v Plzni i Klatovech. Strávili jsme příjemné odpoledne, pobavili se s přáteli a dobrým
jídlem.
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Na podzim jsme z velkého nadšení a zájmu našeho klienta uspořádali první
Tyflodiskotéku. Oliver se stal DJ, vše připravil a namixoval nám jedno příjemné
odpoledne, kde si lidé bez ohledu na věk i zdraví a společně si užili tanec a zábavu.

Naší další již tradiční akcí většího rozsahu je Divotvorný volant, který pořádáme
společně s C.K. KID, z.s. a Sdružením Ty a Já, z.s. V r.
2018 se akce přesunula přímo na letiště v Líních, které nám
poskytuje lepší zázemí. Tato akce vznikla z dříve pořádané
Bezstarostné jízdy, kdy klienti měli možnost vyzkoušet si
řídit osobní automobil a motorku. A z nápadu toto
zopakovat vznikla daleko větší akce konaná pod záštitou
náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka
Honze, jejímž cílem je umožnit všem, tedy nevidomým či
tělesně a jinak handicapovaným, prožít každodenní pocity
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řidičů kamionů, autobusů nebo traktorů. Pro nás zdravé je novou zkušeností
vyzkoušet si jízdu s automobilem na ruční ovládání. Vše se odehrává za velké
podpory spřátelených autoškol a jejích instruktorů. Součástí akce je i přítomnost vozu
RZS, přítomný inspektor provozu vše trpělivě vysvětloval a předváděl přítomným.
V doprovodném programu vystoupily mažoretky ze Sokolu
Lhota

a

celý

den

zpříjemnilo

vystoupení

několika

hudebních kapel a dobré občerstvení. Jedinou vadou byla
silná bouřka s krupobitím, která se odpoledne přihnala a
celou akci předčasně ukončila. I tady jsme ale viděli
velkou sílu a odvahu všech účastníků, z nichž někteří
pomáhali držet stany a chránit ostatní před prudkým
deštěm. I když to byly náročné chvíle, jsou to ty, na které
se nezapomíná a které přináší lidem s handicapem
nečekané a málo pravděpodobné zážitky.
Vyjmenované aktivity mohou vyvolat dojem, že pouze vyplňují čas lidem se
zrakovým postižením. I to by stačilo, ale jejich význam a přínos přesahuje „prvotní“
záměr učit se nebo sportovat. Na všech klubech i akcích vidíme a cítíme soudržnost,
vstřícný a pozitivní přístup klientů mezi sebou a snahu si vzájemně pomoci. Jsme
velice rádi, že můžeme přispívat nejen ke vzdělávání a rozvoji klientů, ale že se při
skupinových akcích vzájemně podporují, předávají si zkušenosti a rady a jsou si
navzájem dobrým příkladem a oporou. Nenásilně se tak stávají samostatnější, lépe
zvládají svůj handicap a učí se poradit si v různých situacích, které život přináší,
nestydět se a prosazovat své zájmy a potřeby.
Již od roku 2013 pravidelně každé tři týdny vyjíždíme do Klatov, kde máme
v rámci smlouvy s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově pro seniory. Ani rok
2018 nebyl výjimkou. Klienti projevovali o naše služby zde velký zájem a akcí se
účastnili i další, nejen ti z Klatov a okolí. Setkání probíhají v klubovně, kde se
věnujeme převážně společenským hrám nebo ručním pracím, a podle počasí a
zájmu pořádáme aktivity i ve městě a okolí, např. bowling, vycházky, výstavy.
V září jsme se s klienty opět zúčastnili již 8. ročníku střeleckého přeboru
HANDICAP SHOOTING CUP 2018, který pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu
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města Plzně. Již tradičně jsme vytvořili stanoviště Simulovaná zvuková střelba, kde
si většina střelců vyzkoušela, jaké to je střílet pouze podle orientace zvukem a naši
střelci se těšili na střelbu z pušky, kuše či luku. V celkovém hodnocení opět obsadili
přední místa.
Poskytování služby
Službu využilo celkem 94 klientů, z toho 36 mužů a 58 žen. Během roku 2018
proběhlo celkem 210 volnočasových a vzdělávacích klubů a 58 jednorázových
akcí.
Pravidelné kluby
 vzdělávací aktivity Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro pokročilé
Německá konverzace
Francouzský jazyk pro začátečníky
Klub náboženství
 sportovní aktivity

Bowling
Zvuková simulovaná střelba
Plavání
Turistika, cyklistika

 ostatní kluby

Společenské hry
Pedig
Ruční práce

Vybrané jednorázové akce
17. 1. bazén Kdyně
18. 1. Přednáška o Asii
1. 2. Sněžnice Svinná Lada
14. 2. bazén Kdyně
16.-18.2. Lyžařský pobyt Klenčí p.Č.
22. 2. Kurz první pomoci
28. 2. Divadlo Dívčí válka
14. 3. bazén Kdyně
20. 3. Přednáška Knihovna pro nevidomé
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22. 3. Qulling
22. 3. Velikonoční odpoledne
7. 4. Plzeňský terč
10. 4. Quilling
10. 4. Divadlo Počestné paní Plz.
11. 4. bazén Kdyně
23.- 28.4. Hojsova Stráž - rekondiční pobyt
9. 5. Teplá
12. 5. Den s TyfloCentrem
23. 5. bazén Kdyně
26. 5. Sjíždění Berounky s C.K. KID, z.s.
5. 6. Točník, Žebrák
9. 6. Divotvorný volant
13. 6. bazén Kdyně
15. 6. Divadlo Labutí jezero
1. 7. Alpina Cup
16.-18. 7. Třeboň – letní pobyt
30. 7. Konstantinovy Lázně
11. 9. bazén Kdyně
15. 9. Pohádkový statek
17. 9. Handicap shooting cup
25. 9. Klášter Plasy
10.10. bazén Kdyně
23.10. divadlo Manon
30.10. beseda s MUDr. Rusňákem
1. 11. Tyflodiskotéka
7. 11. bazén Kdyně
7. 11. Beseda s Honzou Říhou
20.11. enkaustika
5. 12. bazén Kdyně
6. 12. Mikulášské trhy a Kačaba
11. 12. Korálkování
13.12. srandamač
17. 12. vánoční odpoledne
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Pravidelná setkání v Klatovech
15 . 1. společenské hry v klubovně
7. 2. bowling
1. 3. divadlo
9. 4. společenské hry v klubovně
21. 5. Vycházka
11. 6. Návštěva nemocnice
10. 9. Vycházka - cvičení
1. 10. vycházka
29. 10. ruční práce v klubovně
19.11. setkání v klubovně
10.12. vánoční setkání v klubovně

Střípky z akcí, jak je viděli naši klienti
Víkend na běžkách
Jsem rád, že jsem se zúčastnil největší lyžařské akce v historii TyfloCentra.
Konala se od pátku do neděle v Klenčí pod Čerchovem, které mám z Domažlic
daleko, co by šutrem dohodil. V pátek dopoledne mě náš oblíbený řidič Olda Netrval
nabral v Domažlicích na autobusové zastávce nazvané U Pohřební služby. Dojeli
jsme do Klenčí, kde jsme se ubytovali v hotelu Haltrava. Majitelka, recepční a
servírka v jedné osobě byla velmi příjemná. S jejím hyperaktivním synkem jsme se
skamarádili. V sobotu s námi strávil celý den a pomáhal nám s voděním. Kvůli
nemocem se akce zúčastnilo méně dobrovolníků, než bylo plánováno. Vedení z toho
mělo špatný pocit, ale musím je pochválit, zvládli to skvěle. V pátek odpoledne a v
sobotu jsme běžkařili v nedalekých Caparticích. Sněhu bylo tak akorát, kdy se ještě
dalo lyžovat, ale nám to stačilo. Až v sobotu odpoledne začalo pořádně sněžit a Olda
vymyslel, že půjdeme stavět ze sněhu vorvaně. Já jsem odmítl jít, protože jsem měl
jenom slabé rukavice, které by byly hned mokré. Tak Olda navrhnul, že postaví ze
sněhu mě. Za hodinu jsem je šel zkontrolovat. Opravdu mě na náměstí v Klenčí
postavili ležícího v životní velikosti. Byl jsem první, kdo měl svoji sochu na náměstí v
Klenčí. V neděli dopoledne jsme se vystěhovali z hotelu Haltrava a vytratili jsme ještě
naposledy na běžky. Pak jsme si dali oběd v restauraci v Trhanově. V Domažlicích
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mě opět vysadili na zastávce U Pohřební služby. Slunce svítilo, běžky jezdily,
dopravní značky stály, no prostě super víkend. RB

Bowling v Klatovech
V úterý 2. května jsme se opět vypravili do Klatov zahrát si bowling. Hry se
zúčastnili Radek, Jana, Pavel, Daniela a naše milá praktikantka Markétka. Na naše
výkony dohlížela paní Dana. Hra byla celkem vyrovnaná, avšak paní Jana koule
házela s velikou přesností i razantností, takže převážnou část soutěže vedla. Ke
konci hry však překvapil Pavel, kterému se podařilo několikrát srazit všechny
kuželky, a tak v samém závěru předběhl s velkým náskokem i paní Janu. Vykoulil si
krásných 105 bodů, blahopřejeme! DS
Rekondiční pobyt
Rekondice se velmi povedla. Všechny katastrofy jsme si vybrali ještě před
příjezdem do Hojsovky. Celý penzion jsme měli pro sebe. Jídlo i prostředí bylo
takové domácí. Náš řidič Olda mi dokázal, že když se dostatečně chce, může se
povést i nemožné. Jednoho večera totiž přišel k našemu stolu s tím, že zorganizuje
pánskou promenádu v plavkách. Že prý budu dělat modely já, Petr, malý Radek a
samozřejmě Olda.

A že máme 20 minut na převlečení do plavek a nacvičení

choreografie... Nikdo z nás tří se nezmohl na odpor. Olda s pracovnicemi a
dobrovolnicí vymysleli choreografii. Já byl model Český tramp, Petr byl model
Severní moře, malý Radek byl model Palermo a Olda byl model Stoletý Říman.
Podle názvu modelu nás decentně oblékli... Promenáda v plavkách se povedla. Byl
to zážitek pro přítomné dámy i pro nás. Jedna nevidomá klientka prohlásila, že lepší
než realita byly představy, které měla... RB
Báseň o rekondici
Klienti TyfloCentra do Hojsovy Stráže vyrazili,
aby se na jaře trochu pobavili.
Připravit program a překvapení,
to vskutku jednoduché není.
Organizátorky mají zamotanou hlavu,
nehledí na únavu.
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Jdou do toho v plném nasazení,
jinak to ani možné není.
My ostatní se pohodlně vezeme,
užíváme si to a hodně se smějeme.
V Klatovech to má Olda strach ve tváři,
v chladiči se voda vaří.
Na vlak rychle spěcháme,
my se snadno nevzdáme.
Na oběd jsme všichni dorazili,
nikoho jsme cestou neztratili.
Olda volá SOS,
přijeď Kubo ještě dnes.
S úžasem hledíme na Orloj, ač nejsme v Praze,
i na Šumavě může být blaze.
S touhle partou je nám prima,
nevadí nám ani rýma,
Ani že nás nohy bolí,
když couráme po okolí.
Dobili jsme baterky,
vycucali hašlerky.
Nikoho nekouslo klíště,
už se těšíme, co nás čeká příště. ME
Divotvorný volant
9. června jsem se zúčastnil akce Divotvorný volant, kterou pořádala organizace
TyfloCentrum Plzeň. Sraz jsme měli v 9 hodin na hlavním vlakovém nádraží. Odtud
nás odvezl autobus na místo konání akce, kde nás srdečně přivítala paní ředitelka
Hana Dostálová. Než akce začla, tak jsem s kamarády seděl pod stanem, a hráli
jsme společenskou hru Člověče nezlob se pro nevidomé. Akci zahájily malé
mažoretky. Při vystoupení hrála moderní taneční hudba, při které jsem si zatančil
s Danielkou Stankovou. (Mimochodem, velice hezky tančí a vznáší se jako labuť). Po
taneční zábavě jsem se projel v nákladním autě značky Volvo. Jízda v nákladním
autě byla opět ohromující. Pak jsem jel traktorem značky Zetor 72 11. Jízda
v traktoru byla také velmi dobrá. Po projížďce jsem se vrátil mezi své kamarády pod
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stan. Potom mě oslovila nová dobrovolnice Tyflocentra Irča. Povídali jsme si o
Německé

hudební

skupině

Scooter.

Zjistili jsme, že jsme oba fanoušci
Scooteru. Pak jsem se posilnil u stánku
s občerstvením a šel jsem poslouchat
kapelu Hazbend. Náhle se zatáhla
obloha, uhodil blesk a začalo silně pršet.
Přihnal se silný vítr, který začal zvedat
stany.

Tak

jsme

na

nic

nečekali,

naskákali jsme do autobusu a odjeli
zpátky do Plzně. Škoda, že se počasí zkazilo. Byl to pro mě opět nezapomenutelný
zážitek. Na akci jsem poznal spoustu nových kamarádů. Těším se na další ročník.OŠ
Letní pobyt
Třeboň
To se nám to směje,
když sluníčko hřeje.
Pod kapotou burácejí koně,
když pádíme do Třeboně.
Hanka, Lenka, Olda jsou naši strážní andělé,
tak můžeme řádit vesele.
Libuška je velká cestovatelka,
záviděl by jí to i Hanzelka.
Eva všechno sleduje,
pak to nahlas komentuje.
Jirka z Budějovic, to je myslivna, s ním budeme kamarádit,
ohledně počítačů nám může radit.
Péťa s Baskem jsou nerozluční přátelé,
vždycky nás pobaví vesele.
Jarmilka s Tondou mají velké štěstí,
od Amora dostali pěstí.
Evu kouslo klíště,
už se netěší, co bude příště. EM
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
Náklady v druhovém členění za rok 2018
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

2 405 293
792 861

Ostatní

12 600

Provozní náklady
DHIM do 40 tis.
DHIM do 60 tis.
Potraviny
Kancelářské potřeby
Prezentace
Jiné spotřebované nákupy
(drogerie, komp. pomůcky)
Energie
Telefony, internet, poštovné
Nájemné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Supervize
Opravy a udržování
Cestovné
Přepravné
Vstupy
Jiné (pojistné, poplatky)
Odpisy
Ostatní náklady celkem
(správní poplatky, výpisy TR,
ZK, tisk, pronájem WC…)

56 938
13 027
18 794
164
115 157
48 048
21 318
37 662
88 820
132 060
7 800
21 680
49 880
45 641
17 899
227 733
0
17 453

náklady celkem

4 130 828
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Výnosy v druhovém členění za rok 2018
Tržby z prodeje služeb
78 915
Úhrady klientů (vstupy, pobyty,
doprava…)
118 478
Úroky
17
Jiné výnosy
14
Příspěvky – dary
25 865
SONS Bílá pastelka
5 700
Dotace MPSV/Plzeňský kraj
2 211 655
Z toho na službu: OSP 557 940
PPS 539 653
SAS 1 114 062
Dotace Město Plzeň
150 000
Dotace Plzeňský kraj
100 000
Dotace ÚMO 1
32 000
Dotace ÚMO 2
5 000
Dotace ÚMO 3
52 000
Dotace ÚMO 4
16 522
Dar Lesy ČR
25 000
Dotace Starý Plzenec
4 000
Nadace ČR Světluška
15 000
Příspěvky ÚP chráněná místa
377 953
ESF
908 051
Úlice, Nezvěstice, Chlum
6 000
výnosy celkem
4 132 170
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ
Roky jakoby utíkaly stále rychleji a již přemýšlíme o dalších činnostech. V roce
2019 budeme tak jako dosud poskytovat všechny tři naše registrované sociální
služby. Máme schváleno navýšení úvazků ve službách sociálně aktivizační o 1
úvazek a průvodcovské služby o 0,5 úvazku, věříme, že to přispěje k větší pohodě
při poskytování služeb. Doufáme, že budou vypsány nové výzvy na evropské
projekty, které by byly přínosem pro naše centrum i osoby se zrakovým postižením. I
nadále budeme spolupracovat se specializovanými pracovišti, která se zabývají
problematikou osob se zrakovým postižením - Tyfloservis, o.p.s., SONS ČR, z.s.,
Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči a SPC pro
zrakově postižené Plzeň a budeme využívat metodickou pomoc odborných středisek
SONS. Také naše spolupráce s dalšími organizacemi, např. Spolek neslyšících
Plzeň, Charita, C.K. KID z.s., Sdružení Ty a Já, z.s. nebo ZČU Plzeň bude
pokračovat.
Všechny vzdělávací, sportovní i společenské kluby budou probíhat jako doposud
a budeme pořádat tak oblíbené jednorázové aktivity. Budeme pokračovat v našich již
tradičních akcích, jako jsou pravidelná velikonoční a vánoční setkání, návštěvy
divadel, rekondiční pobyty nebo Divotvorný volant. Rádi bychom i tímto způsobem
nenásilně přibližovali problematiku zrakového postižení a také prezentovali služby,
protože v tom vidíme velký smysl.
Velmi nás těší pozitivní zpětná vazbu od klientů, kteří se zapojují do všech
činností, často sami přichází s novými návrhy a nápady. Velmi důležitá je pro nás i
práce všech dobrovolníků. Díky tomu je možné, aby se pořádaných aktivit účastnilo
více klientů.
Věříme, že uvnitř TyfloCentra zůstane stále sehraný tým pracovníků a že
všichni budou dál pracovat s plným nasazením, radostí a elánem, klienti nám
zachovají přízeň a nový rok bude pro všechny úspěšný.
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NAŠI DÁRCI


















Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Město Plzeň
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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Identifikace účetní jednotky:
Název: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Sídlo: Tomanova 2645/5
IČ: 252 489 421
za ÚJ jedná: ředitelka
Adresát zprávy
nejvyšší orgán účetní jednotky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky TYFLOCENTRUM, O.P.S. (dále také „ÚJ“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku
a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky
TYFLOCENTRUM, O.P.S. k 31.12.2018, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán
účetní jednotky.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

Zpráva nez.aud.: Tyflocentrum 2018

Stránka 2 z 4

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčího orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je ÚJ schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení ÚJ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ÚJ relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
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•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost ÚJ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že ÚJ ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

ing.David Vičar
Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň
evidenční číslo: 2390
Datum zprávy auditora : 27.5.2019

……………………………………………..
podpis auditora

Zpráva nez.aud.: Tyflocentrum 2018

Stránka 4 z 4

´ rozsahu
52=9$+$SURQHYêGČOHþQpRUJDQL]DFH v plnem
NHGQL 31.12.2018 (v celych
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ˇ
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ˇ o.p.s.
TyfloCentrum Plzen
Tomanova 2645/5
ˇ 3
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´
´
Mgr. Hana Dostalova
OLQND

WHO

o.p.s.
3ĜHGPČWSRGQLNiQt

3RGSLVRYê]i]QDP

´
ˇ
socialní
sluzby
ˇ
Oznac.
A.
A.II.
4.
7.
A. IV.
7.
10.
B.
B. II.
4.
5.
9.
12.
B.III.
B.III.1.
3.
B. IV.
B. IV.1.
2.

ˇ
Oznac.
A.
A. I.
A. I. 1.
A. II.
1.
3.
B.
B. I.
B. I. 1.
B.III.
B.III.1.
5.
6.
7.
9.
22.
B. IV.
B. IV.1.
2.

AKTIVA
´ majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
Dlouhodoby
´ hmotny
´ majetek celkem (souc.
ˇ A.II.1. az
ˇ A.I.10.)
Dlouhodoby
´ movite
´ veci
ˇ
Hmotne
a jejich soubory
´ dlouhodoby
´ hmotny
´ majetek
Drobny
´
´
ˇ A.IV.1. az
ˇ A.IV.11.)
Opravky
k dlouhodobemu
majetku celkem (souc.
´
ˇ
˚ hmot. movit. vecí
ˇ
Opravky
k samostat. hmot. movit. vecem
a souborum
´
´
´
´
Opravky
k drobnemu
dlouhodobemu
hmotnemu
majetku
´
´ majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodoby
´
ˇ B.II.1. az
ˇ B.II.19.)
Pohledavky
celkem (souc.
´ provozní zalohy
´
Poskytnute
´
Ostatní pohledavky
ˇ ´ dane
ˇ
Ostatní príme
´
´ˇ
Naroky
na dotace a ost. zuct.
se st. rozp.
´
´ financní
ˇ
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.7.)
Kratkodoby
majetek celkem (souc.
ˇˇ
ˇ
ˇ
Penezní
prostredky
v pokladne
ˇˇ
ˇ
Penezní
prostredky
na ´ˇ
uctech
´ aktiva celkem (souc.
ˇ B.IV.1. az
ˇ B.IV.2.)
Jina
´
ˇ ˇ
Naklady
prístích
období
ˇ
ˇ ˇ
Príjmy
prístích
období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
-1
593
305
288
-594
-305
-289
1 090
64
61
0
3
0
906
7
899
120
27
93
1 089

Konec obd.
0
593
305
288
-593
-305
-288
502
126
62
-9
0
73
356
10
346
20
15
5
502

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
ˇ
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.3.)
Jmení
celkem (souc.
ˇ
Vlastní jmení
´
ˇ
ˇ A.II.1. az
ˇ A.II.3.)
Vysledek
hospodarení
celkem (souc.
´
ˇ
´
ˇ
Ucet
vysledku
hospodarení
ˇ
´ zisk, neuhrazena
´ ztrata
´
´
Nerozdeleny
minulych
let
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Rezervy celkem (B.I.1.)
Rezervy
´
´ zavazky
´
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.23.)
Kratkodobe
celkem (souc.
Dodavatelé
ˇ
Zamestnanci
´
˚ˇ zamestnancum
ˇ
˚
Ostatní zavazky
vuci
´
ˇ
ˇ zdrav. poj.
Zavazky
k institucím soc. zabezpecení
a ver.
ˇ ´ dane
ˇ
Ostatní príme
´ ucty
´ˇ
Dohadne
pasivní
´ pasiva celkem (souc.
ˇ B.IV.1. az
ˇ B.IV.2.)
Jina
´
ˇ ˇ
Vydaje
prístích
období
´
ˇ ˇ
Vynosy
prístích
období
PASIVA (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
-36
80
80
-116
8
-124
1 125
86
86
313
52
132
3
74
0
52
726
4
722
1 089

Konec obd.
-2
113
113
-115
1
-116
504
86
86
415
16
198
3
115
31
52
3
3
0
502

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
ˇ o.p.s.
TyfloCentrum Plzen,

IČO

Tomanova 2645/5
ˇ 3
PLZEN
30100

25248421

Označení

NÁKLADY

a

b

886

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

256

256

2.

Prodané zboží

0

0

3.

Opravy a udržování

22

22

4.

Náklady na cestovné

29

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

21

907

50

0

0

579

579

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

0

0

3 211

3 211

2 405

2 405

793

793

0

0

13

13

0

0

0

0

0

0

17

17

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

17. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

18. Nákladové úroky

0

0

19. Kursové ztráty

0

0

20. Dary

0

0

21. Manka a škody

0

0

17

17

Osobní náklady

(součet A.III.10. až A.III.14.)

10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
12. Ostatní sociální pojištění
13. Zákonné sociální náklady
14. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

(A.IV.15.)

15. Daně a poplatky
A.V.

21

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

A.II.

A.IV.

celkem
3

hospodářská
2

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

A.I.

A.III.

Činnost
hlavní
1

Ostatní náklady

22. Jiné ostatní náklady

(součet A.V.16. až A.V.22.)

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

25248421
Označení

NÁKLADY

a

b

A.VI.

Činnost
hlavní
1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

0

0

23. Odpisy dlouhodobého majetku

0

0

24. Prodaný dlouhodobý majetek

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

26. Prodaný materiál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.

Poskytnuté příspěvky

(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
28.
organizačními složkami

A.VIII.

celkem
3

hospodářská
2

Daň z příjmů

(A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

4 114

21

4 135

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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Označení

VÝNOSY

a

b

B.I.

Činnost
hlavní
1

(B.I.1.)

Provozní dotace

1.
B.II.

Provozní dotace
(součet B.II.2. až B.II.4.)

Přijaté příspěvky

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV.

Ostatní výnosy

3 869

3 869

3 869

3 869

66

66

0

0

66

66

0

0

176
(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

celkem
3

hospodářská
2

21

197

4

4

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

0

0

7.

Výnosové úroky

0

0

8.

Kursové zisky

0

0

9.

Zúčtování fondů

0

0

4

4

(součet B.V.11. až B.V.15.)

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0

0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

10. Jiné ostatní výnosy
B.V.

Tržby z prodeje majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

4 115

21

4 136

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

1

0

1

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

1

0

1

Sestaveno dne:

6.3.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

o.p.s.

´
´
Mgr. Hana Dostalova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
´ a slabozrake
´
sluzby
pro nevidome

´
´
Mgr. Hana Dostalova
tel.:

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

