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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2021.
Naleznete v ní přehled činností, informace o poskytovaných sociálních službách a
stručný přehled hospodaření.
Rok 2021 byl dalším rokem poznamenaným pandemií COVID-19, kdy opět
docházelo k omezování činnosti. I tak jsme se snažili činnosti a služby co nejvíce
upravit a zprostředkovat klientům tak, aby je mohli plně využívat i v době, kdy bylo
vše uzavřeno.
Provoz centra byl zajištěn prostřednictvím Plzeňského kraje a města Plzeň,
podporu jsme získali i přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí a také od dalších
sponzorů. Díky nim jsme zajistili činnosti služeb a byli v kontaktu s klienty i na dálku.
Podporu nám poskytli i další dárci, díky jejich věcným darům jsme mohli zajistit
pořádané akce.
Vážíme si důvěry klientů, se kterou se na nás obrací a využívají naše služby.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří ve složité době byli klientům
nablízku, pomáhali jim i sami sobě navzájem. Také děkujeme za práci dobrovolníků
a dalších organizací i jednotlivců, kteří TyfloCentrum podporují.

Leden 2022

Mgr. Hana Dostálová
ředitelka
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název společnosti:

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sídlo:

Tomanova 5, Plzeň 301 00

Zakladatel:

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

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:
Rudolf Volejník

předseda

Dana Vaníková

člen

Mgr. Veronika Pokorná

člen

Dozorčí rada:
Ing. Dagmar Filgasová

předseda

Mgr. Věra Macháčková

člen

Mgr. Václav Polášek

člen

Zaměstnanci:
Mgr. Hana Dostálová

ředitelka/sociální pracovnice

Bc. Lenka Potůčková

sociální pracovnice

Jana Lettlová, DiS

sociální pracovnice

Ing. Daniela Syrovátková

pracovník v sociálních službách

Eva Svobodová

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 6,70
Celkové přepočtené úvazky 6,85
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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
zrakový handicap
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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

a pracovního uplatnění


Pomoci

klientovi

orientovat

se

kompenzačních pomůcek
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v oblasti

náročných

elektronických

SLUŽBY V ROCE 2021
V roce 2021 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby:


Průvodcovské a předčitatelské služby



Odborné sociální poradenství



Sociálně aktivizační služby

Poskytování všech služeb bylo i v roce 2021 poznamenáno pandemií COVID-19.
Od začátku roku do května byl vládou nařízený nouzový stav. Zaměstnanci pracovali
v režimu home office spojeného ale s přímou péčí v terénu. Průvodcovské služby
nebyly omezovány a plnili jsme všechny požadavky našich klientů. Stejně tak
v odborném poradenství jsme zajišťovali s klienty vše potřebné, pracovali podle
možností osobně i prostřednictvím telefonní a e-mailové komunikace. Podobně
probíhala i výuka na náročných kompenzačních pomůckách i jednorázové
konzultace, dle možností osobně nebo na dálku prostřednictvím skype nebo
vzdálené správy. Volnočasové aktivity byly také přenesené do online prostoru a po
uvolnění situace jsme se vrátili k pravidelným činnostem. Ty probíhaly i během
letních prázdnin, abychom klientům vynahradili nucené přestávky v činnostech klubů.
Po celou dobu nouzových stavů jsme podporovali klienty, trávili s nimi čas osobně
i po telefonu, dodávali jim optimismus a naději. V týmu pracovníků byla stálá podpora
a sounáležitost, již uměli „zacházet“ s prací na dálku a snažili se, aby všechny služby
fungovaly co nejlépe vždy dle aktuálních podmínek a možností. Během roku jsme
zažili několik karantén pracovníků i klientů (velký dík patří pracovníkům, kteří je
neustále podporovali a pomáhali jim), ale nákaza naštěstí do TyfloCentra nikdy
nedorazila a nemuseli jsme centrum zavírat.
Klienti TyfloCentra mohou využívat i
dobrovolnickou službu. Jedná se o
činnost našich dobrovolníků vykonávanou
z vlastní vůle, ve svém volném čase a bez
nároku na honorář. V roce 2021 s námi
spolupracovalo 18 dobrovolníků, kteří se
zapojovali

především

do

sociálně
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aktivizačních služeb a odpracovali 489 hodin. Účastnili se tradičních akcí a pobytů,
vedli kluby, byli ve spojení s klienty, pomáhali jim a podporovali je. Jejich názory a
zpětná vazba je důležitá i pro nás pracovníky, pro klienty jsou nezastupitelní. Ze své
pozice se jim mohou více přiblížit. Moc si jejich práce a ochoty, se kterou se věnují
klientům, vážíme. Několik z našich dobrovolníků bylo i v r.2021 nominováno na ceny
Křesadlo a čtyři další získali ocenění Anděl od Odboru sociálních služeb Magistrátu
města Plzně, přestože se nemohl konat tradiční ples Anděl 2021.
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. umožňuje vykonávání povinných praxí studentů
vysokých a vyšších odborných škol. V roce 2021 u nás vykonávalo odbornou
studentskou praxi 14 studentů. Jednalo se o 10 průběžných a 4 souvislé praxe.
Studenti se v průběhu praxe seznámí s poskytovanými službami TyfloCentra
Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojují do činnosti a získávají tak potřebné znalosti a
zkušenosti. Pro nás pracovníky je důležitá zpětná vazba, kterou nám dávají, protože
mají na službu určitý nadhled.
Díky omezením v organizaci výuky
jsme během roku 2021 uskutečnili
pouze 5 exkurzí - pro VOŠ Plzeň, FPE
ZČU, obor Speciální pedagogika a
celodenní účast na projektu Radovánek.
Školy i další instituce by měly o
informace

o

zrakovém

postižení

a

osobní zážitky zájem, ale nebylo možné
Zážitkové semináře organizovat.
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 byl také
navštěvován omezeně díky nouzovým stavům. Program je založen na osobní
zkušenosti, účastníci se ocitnou v naprosté tmě i bez klapek na očích a plní zadané
úkoly. Součástí programu je beseda s osobou se zrakovým postižením (často s námi
spolupracují vybraní klienti), ukázka a možnost vyzkoušení kompenzačních pomůcek
a her pro zrakově postižené.
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Ve výjezdním místě v Klatovech se naše aktivity setkávají s velkým zájmem.
Bohužel četnost návštěv byla velmi snížena kvůli nouzovému stavu a zakázaným
návštěvám v zařízení pro seniory, kde máme pronajatou klubovnu. S klienty jsme tak
byli v kontaktu převážně telefonicky a po mailu. Činnosti v Klatovech jsou převážně
sociálně-aktivizační, proto o Klatovech mluvíme v popisu sociálně aktivizačních
služeb.
Naším stálým spolupracovníkem zůstává Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.
Po společném projektu zaměřeném na přístupnost památek osobám se zrakovým
postižním jsme stále v kontaktu. Při organizaci nové výstavy s námi pracovníci
konzultovali rozložení exponátů i texty pro handicapované návštěvníky. Vážíme si
jejich zájmu a péče o handicapované návštěvníky a hlavně toho, že na úpravy
výstav, prostor i exponátů myslí již při samotném vytváření výstavy. Jejich práce byla
prezentovaná na setkání Národní rady zdravotně postižených a jejich prací se
inspirovala i některá další muzea a zámky.
Již v době před covidem plánoval
Český červený kříž, oblastní spolek
Plzeň-město a Rokycany uspořádat
Kurz první pomoci pro osoby se
zrakovým postižením. Vše se nakonec
podařilo

a

naši

klienti

s velkým

nadšením zaplnili oba termíny kurzu.
Pracovnice

ČČK

si

poradily

s nevidomými, využili i jejich vodicí psy a společně si připomněli zásady první pomoci
a získali i nové důležité informace.
V blízkosti

TyfloCentra

se

stále

pohybují vnímaví a zapálení lidé, kteří
chtějí pomoci a podpořit lidi se zrakovým
postižením. Jedna z našich dobrovolnic
proto zorganizovala Charitativní běh,
který se konal v srpnu v Borském parku.
Akce

měla

velký

úspěch,

přilákala
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mnoho nadšených nejen sportovců, kteří si kromě běhu vyzkoušeli i jízdu na
tandemovém kole nebo plnění různých úkolů bez kontroly zraku. Jsme moc vděčni
za takovouto pomoc a také zvyšování povědomí veřejnosti o životě se zrakovým
postižením. Darovaná částka z této akce ve výši 6.135 Kč byla použita na aktivity pro
klienty, konkrétně na zajištění výletů.
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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 2021 celkem 36
klientů, z toho 21 žen a 15 mužů. Tento rok jsme začali doprovázet 6 nových
klientů, 1 muže a 5 žen. Průměrný počet obsloužených klientů v měsíci byl 15.
Poskytování služby bylo znovu ovlivněno pandemií COVID-19 a vládními
omezeními, počet odprůvodcovaných hodin je nižší o cca 10%. Během nouzových
stavů byla služba poskytována pravidelně pro nutné cesty klientů k lékařům, na
úřady, na nákupy. Celkem bylo odpracováno 699 hodin hrazené průvodcovské a
předčitatelské služby našimi pracovnicemi, z toho 650 hodin průvodcování, 38 hodin
předčítání a 11 hodin digitalizace. Tento počet hodin znamená čistý čas placených
služeb strávený přímo s klientem, není do něho započítávána cesta ke klientovi a
zpět od něj, konzultace s klienty a doba strávená administrativou spojenou
s poskytováním služby. Tato doba (cesty, přímá administrativa, poradenství, jednání
s klientem) činí 673 hodin a ke službě patří samozřejmě i další nepřímá a
administrativní práce zajišťující provoz služby, která není takto konkrétně vyčíslená.
Ve výkazech služby sledujeme i místa, kam naše klienty doprovázíme. Když se
podíváme na procentuální rozložení těchto cílů, pokračuje trend z roku 2020, kdy se
nejvíce doprovodů uskutečnilo na nákupy (cca 33%), dále k lékaři (cca 24%) a až
poté jsou cesty do TyfloCentra a na námi pořádané akce (cca 17%). Další cíle jsou
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úřady (cca 9%), SONS ČR, z.s. (cca 9%) a zbývající cesty tvoří pochůzky,
procházky, bazén a kadeřník (celkem cca 8%). Toto celkové rozložení je spíše
orientační, protože velká část doprovodů zahrnuje více cílů najednou (např. cestu na
úřad nebo k lékaři a nákup…). V TyfloCentru stále zaměstnáváme pracovnici na
DPP, která pomáhá s pravidelnými doprovody 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. Do poskytování služby patří také digitalizace textů.
Je to náročná činnost - text knihy se naskenuje a rozpozná pomocí OCR programu a
poté se ručně upraví do podoby, která je pro klienty přístupná (dokument je čitelný
pro speciální software). Tuto službu využívají převážně naši studující klienti, zvláště
ten, který je integrován do střední školy běžného typu. Znamená pro ně výraznou
pomoc a umožnění a usnadnění studia.
Většina klientů využívá naši službu dlouhodobě a opakovaně, každý rok se
vyskytne i jednorázové poskytnutí služby, když klient Plzní projíždí nebo zde např.
plní své pracovní povinnosti. Důležitá a zásadní je důvěra klientů, kterou
pracovníkům projevují. Vážíme si toho, že se po dobré zkušenosti vracejí a službu
hodnotí kladně.
Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně,
v odůvodněných případech i mimo něj.
V rámci mimořádné dotace MPSV z důvodu pandemie COVID-19 bylo poskytnuto
13.000 Kč jako náhrada za snížení příjmu z poskytované služby.

Celkové příjmy od uživatelů v roce 2020 byly 69.695 Kč.
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Pro představu uvádíme srovnání počtu poskytovaných služeb v letech 2019 – 2021

2019

2020

2021

počet klientů počet hodin

počet klientů počet hodin

počet klientů počet hodin

leden

17

78

18

61

12

37

únor

15

67

17

73

12

38

březen

18

72

14

36

10

41

duben

18

67

11

32

15

55

květen

20

60

10

46

16

59

červen

14

51

16

72

20

77

červenec

12

45

12

53

14

63

srpen

10

44

12

54

16

72

září

13

42

14

44

17

51

říjen

24

66

15

55

20

74

listopad

19

73

11

31

18

87

prosinec

17

47

13

43

16

45

celkem

712

600

13

699

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 poskytováno ambulantně v prostorách
TyfloCentra Plzeň, o.p.s., po domluvě jsme poskytovali osobní konzultace v pracovní
době i mimo středisko.
Poskytování služby
Poskytování Odborného sociálního poradenství se v roce 2021 vrátilo „do
normálu“ (v roce 2020 sem byli převedeni pracovníci a některé činnosti
z aktivizačních služeb zavřených z důvodu vládního opatření). Konzultace probíhaly
převážně osobně, v menším počtu po telefonu nebo emailu.
Služeb

odborného

sociálního

poradenství využilo 30 klientů, z toho
20 žen a 10 mužů. Uskutečnilo se
celkem 330 kontaktů a 202 intervencí.
Z toho

bylo

304

kontaktů

a

174

intervencí provedeno ambulantně a 26
kontaktů a 28 intervencí 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 192 výkonů. Nalezení řešení
problému, se kterým klient přichází, vyžaduje někdy delší přípravu pracovníka, je
např. potřeba zjistit další informace a možnosti, dle povahy problému konzultujeme
s právním oddělením SONS ČR, z.s. nebo dalšími institucemi (Úřad práce, Magistrát
města

Plzně,

úřady

městských

obvodů,

sociální

a

zdravotnická

zařízení,

knihovna…). Tato komunikace a vyhledávání tvoří velkou část práce sociálních
pracovníků. Do služby patří i další administrativní práce zajišťující provoz a finanční
zabezpečení sociální služby, která není přímo vyčíslována.
Velmi častou náplní konzultací jsou informace o příspěvcích pro zrakově
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postižené, žádosti o kompenzační pomůcku, informace týkající se TyfloCentra,
Tyflosevisu, o.p.s. a Sjednocené organizace pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR,
z.s.), dále také informace o jiných službách. Stále aktuální je otázka bydlení včetně
umísťování do pobytové služby (domov důchodců) a s tím související záležitosti. I
v těchto

případech

spolupracujeme

s Magistrátem

města

Plzně

a

dalšími

organizacemi a institucemi a postupně se daří nalézt uspokojivé řešení. S našimi
klienty řešíme jejich osobní situaci a snažíme se je podporovat v samostatném
rozhodování a jednání a společně nalézat co nejlepší řešení jejich problému.
Součástí poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. V roce
2021 využilo půjčovnu 5 osob, zapůjčena byla bílá signalizační hůl, indikátor hladiny,
telefon Blindshell, a pomůcky pro prezentaci: pichtův psací stroj, VPN, colorino, lupy,
hry pro nevidomé, sada simulačních brýlí, klapky na oči. Z naší knihovny bylo
zapůjčeno pět knih.
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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. v učebně TyfloCentra nebo v domácnosti klienta, a to ze
závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Během r. 2021 se konzultace
odehrávaly osobně i v online prostředí, kde jsme často využívali program
TeamViewer pro vzdálenou správu, skype a emailovou komunikaci.
Poskytování služby
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 vzdělávat se pro ně přístupnou formou, zapojit se do společenského dění a
účelně trávit čas společně s ostatními.
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.
Klienti sami přispívají svými nápady a požadavky na činnost, proto se během roku
mění skladba klubů i jednorázových akcí. V průběhu roku 2021 skončila činnost
online klubu Trénování paměti, který podporoval a rozvíjel klienty během nouzových
stavů.
Službu využilo celkem 103 klientů, z toho 37 mužů a 66 žen. Během roku 2021
proběhlo celkem 207 volnočasových a vzdělávacích klubů a 20 jednorázových
akcí.
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Během roku proběhlo 15 výukových kurzů na náročných elektronických
pomůckách (to představuje cca 170 hodin výuky s klientem), Jednalo se o 4
základní kurzy, 4 kurzy přechod na nový systém, 2 nástavbové kurzy a 3 kurzy šité
na míru a 2 kurzy na obsluhu dotykových telefonů. Během roku proběhlo 250 h
konzultací a technických výpomocí. Kurzy probíhaly dle možností osobně a
vzhledem k aktuální situaci také v online prostředí, lektoři učili pomocí skype a
vzdálené správy. 11 kurzů zahájených v r. 2021 pokračuje do dalšího roku.
Výuku na náročných kompenzačních pomůckách – počítače se speciálním
softwarem pro nevidomé a slabozraké, dotyková zařízení s hlasovým výstupem a
další elektronická zařízení – zajišťují čtyři lektoři. Tři z nich jsou sami zrakově
postižení, což přináší velkou výhodu a motivaci pro klienty. Jsou pro ně dobrým
příkladem toho, co vše se dá i s handicapem dokázat.
Díky využívání výše uvedených pomůcek se klienti stávají více soběstační,
mohou samostatně získávat informace i vyřizovat své osobní záležitosti. I během
nouzových stavů byli lektoři s klienty v kontaktu, pomáhali jim, podporovali a učili je i
„na dálku“.
V roce 2021 byly nejvíce žádané Základní kurzy a Kurz přechod na nový systém,
když si klient pořídí novou pomůcku. Poté následují kurzy Šité na míru. To znamená,
že klient přijde s konkrétním zařízením i požadavkem na výuku (např. řešení
bankovnictví přes iPhone). Společně s lektorem sestaví individuální plán, který
přesně odpovídá jeho potřebám a pomůže v řešení jeho problémů. 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. Klienti
tak přichází s požadavkem na využití konkrétní aplikace, kterou by v těchto
zařízeních mohli využít pro řešení určitého problému nebo jako pomoc v jejich
náročné situaci.
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Pravidelné kluby
 vzdělávací aktivity Anglický jazyk ve třech úrovních
Německá konverzace
Trénování paměti
 sportovní aktivity

Zvuková simulovaná střelba
Plavání
Showdown
Běh
Turistika
Pilates

 ostatní kluby

Společenské hry
Pedig
Ruční práce

Vybrané jednorázové akce
16. 6. výlet Kynžvart
19. 6. Divotvorný volant
21. 6. Kurz první pomoci
23. 6. výlet Chyše
24. 6. Pohádkový statek
26. 6. zvuková střelba Praha
7. 7. výstava SONS – akce v mazhauzu
22.-24. 7. Zelená Hora – letní pobyt
29. 7. Šídlovák – opékání buřtů
11. 8. charitativní běh
18. 8. výlet Loket
28. 8. Plzeňský terč
2. 9. ZOO krmení žiraf
13.-18.9. Roztoky - rekondiční pobyt
29. 9. výlet Horažďovice
20.10. výlet Kladruby
12.-14.11. mistrovství zvuková střelba
7. 12. Mikulášská nadílka v SONS
13. 12. vánoční odpoledne
16. 12. Srandamač
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Pravidelná setkání v Klatovech
17 .5. Setkání v klubovně
14. 6. Vycházka
28. 6. Procházka, výstava skla
19. 7. Vycházka
9. 8. Vycházka
4. 10. Vycházka, výstava
1. 11. Hry v klubovně
6. 12. Mikuláš v klubovně

V roce 2021 jsme opět získali příspěvek z nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška. Tentokrát byly podpořeny dva projekty:
Prvním byl náš již tradiční projekt Česko (ne)vídané IV. Stejně jako v minulých
letech jsme organizovali oblíbené výlety za poznáním i sportem. Doprava je hrazena
z uvedeného projektu, využíváme proto služeb organizace Cestovní klub KID, klub
invalidních dobroduhů, 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.
Výlety jsme mohli uskutečnit
až od června, kdy se konaly dva
na zámek Kynžvart a Chyše,
které

byly

hrazeny

ještě

z prodlouženého projektu z roku
2020. Na obou byly připraveny
prohlídky uzpůsobené lidem se
zrakovým postižením doplněné o větší výklad, popis památek a možnost dotýkat se
některých exponátů. Výlety patřící do projektu roku 2021 se uskutečnily v srpnu, kdy
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jsme navštívili hrad Loket
opět

s přizpůsobenou

prohlídkou. V září pak zámek
Horažďovice, kde jsme měli
domluvenou
Klienti

i
se

tvůrčí

dílnu.

seznámili

s tradičními řemesly a mohli si
vyzkoušet zpracování vlny a
řezbu, vytvořenou lžičku jsme
dostali

jako

dárek

do

TyfloCentra. Prohlídka zámku
byla také zajímavá, pan průvodce vše podrobně popisoval a přinesl i další
zajímavosti (horniny, střepy…). Na posledním výlet jsme se vypravili do kláštera
Kladruby, kde nám paní průvodkyně opět vše vysvětlila a popsala a nechala klienty
hmatem prozkoumat prostředí kláštera.
Sportovní aktivity byly díky nouzovému stavu velmi omezené, na sněžnice ani na
běžky jsme se nedostali vůbec. I návštěvy bazénu ve Kdyni proběhly jen 4krát,
navštěvovali jsme opakovaně i bazén na Slovanech.
Z prostředků projektu Světlušky jsme uhradili také část nákladů na dopravu a
ubytování na letním turistickém pobytu na Šumavě na Zelené Hoře a týdenním
pobytu v Roztokách u Křivoklátu.

Rekondiční pobyt již patří k našim každoročním aktivitám. Klienti netrpělivě
čekají, kdy oznámíme místo konání a rychle se přihlašují, protože vědí, že počet míst
je omezen. V roce 2021 jsme díky
situaci pobyt opět posunuli až na září. I
nyní jsme měli štěstí na počastí a strávili
slunečný

týden

v Roztokách

Křivoklátu.

Ale

aby

komplikací,

nemohl

nebylo
se

u
málo

tentokrát

z vážných důvodů pobytu zúčastnit náš
dopravce, asistent a kamarád Oldřich
Netrval. Zajistil nám náhradní dopravu a
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my rychle upravili program, protože jsme neměli autobus k dispozici po celý týden.
Pobytu se zúčastnilo 20 klientů, 5 pracovnic centra a 3 dobrovolníci. Klienti podle
svých fyzických možnosti chodili na
kratší nebo delší vycházky. Všichni
společně

jsme

navštívili

Hamousův

statek a v čase prohlídky se mohli vrátit
ve venkovském životě o několik století
zpět. V ZOO parku Chyňava jsme byli
velice mile a vřele přivítáni, majitelé nám
připravili

zajímavou

prohlídku

s výkladem i možností se dotýkat a krmit
zvířata. Z našeho nadšení a spokojenosti vznikla myšlenka podpořit toto soukromé
ZOO.

Za

vybrané

peníze

jsme

po

hlasování na půl roku adoptovali surikaty.
Na závěr týdne jsme se vydali na hrad
Křivoklát. I zde nás čekala zajímavá
prohlídka

s podrobným

výkladem

a

možností prozkoumat exponáty i prostředí
hradu také hmatem. Celý pobyt jsme pojali
v tématu Retro – za splněné úkoly a výhry
v soutěžích

získávali

klienti

céčka,

uprostřed týdne byla dobová diskotéka s hity 80. let a dokonce „přijela pojízdná
prodejna“ s dobovým zbožím. Pobyt jsme si všichni
užili, klienti díky podpoře mohou strávit čas
v přírodě, rozvíjet a udržovat fyzickou kondici,
získávat nové poznatky, procvičovat i mentální
funkce, jemnou motoriku při ručních pracích.
Většina z nich by si takový pobyt sama nemohla
dovolit

vzhledem

ke

svému

postižení

nebo

celkovému zdravotnímu stavu či sociální situaci.
S podporou dobře zvládají fyzické výzvy, zlepšuje
se jejich psychický stav, předávají si zkušenosti a
podporují se navzájem.
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Letní třídenní turistický pobyt je už také tradiční akcí TyfloCentra. V r. 2021 jsme
vyrazili na Šumavu do Zelené Lhoty do
Hotelu Zach. Toto místo jsme vybrali
hlavně kvůli dostupnosti vlaku, protože
letos poprvé jsme nevyužili asistovanou
přepravu. Cestu i pobyt si všichni klienti
užili,

tři

dny

chodili

v přírodě.

Při

celodenním výletu jsme došli do Hojsovy
Stráže k našim oblíbeným majitelům
penzionu U Rosellů a radost ze setkání
byla vzájemná.

Zvuková simulovaná střelba, prestižní sport osob se zrakovým postižením, je
v TyfloCentru

oblíbenou

a

hojně

navštěvovanou aktivitou. Vytvořili jsme
silnou střeleckou základnu, která úspěšně
reprezentuje naše centrum na závodech.
Každoroční kvalifikační závod Plzeňský
terč jsme v roce 2021 mohli uspořádat až
na konci srpna a naši střelci opět obsadili
přední místa. Díky podpoře Krajské úradu
Plzeňského kraje jsme mohli pořídit i
laserovou pušku a umožnit tak klientům trénování v obou disciplínách.

Klienti

se

také

velice

rádi

věnují

turistice a společně se vydáváme na
různé výlety a vycházky. Některé z těchto
aktivit

jsou

určené

nejen

našim

„sportovcům“, ale mohou se jich účastnit
všichni klienti bez rozdílu věku. Během
roku

2021

jsme

absolvovali

několik

procházek po Plzni, kterých se mohli zúčastnit i naši starší klienti.
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Díky

Oblíbeným sportem našich klientů je plavání. I v roce 2021 jsme se snažili jezdit
do Kdyně, ale díky covid-19 byl počet návštěv velmi omezen. Začali jsme více
navštěvovat bazén v Plzni na Slovanech, o který mělo zájem více klientů. I v dalších
době počítáme s tím, že budeme oba bazény střídat.
V rámci pravidelných klubů se nevěnujeme jen sportu. Velmi žádané a stále
aktivně navštěvované jsou kurzy vzdělávací a společenské. I během nouzových
stavů probíhal Klub společenských
her a Trénování paměti – obojí na
dálku prostřednictvím telefonu, emailu a
pošty. Od léta se hráči už scházeli
pravidelně

v klubovně

a

trénování

paměti bylo pozastaveno. Tyto úkoly
jsou zvláště u našich starších klientů
oblíbené a proto vždy na rekondičním
pobytu každý den nějaký plní. Jazykové kurzy anglického jazyka ve všech třech
úrovních se také otevřely s koncem nouzových stavů, německý jazyk probíhal po
celý rok na dálku.
Tradiční velikonoční setkání jsme museli vynechat, ale mikulášské i vánoční
setkání se konalo a všichni klienti si společnou zábavu užili.
V červnu se konal již 7. ročník naší tradiční akce většího rozsahu Divotvorný
volant, který pořádáme společně s C.K.
KID, z.s. a Sdružením Ty a Já, z.s. Letiště
v Líních nás opět podpořilo a zajistilo dobré
zázemí pro organizátory i celou akci. Nad
ní, jako v minulých letech jeho předchůdce,
převzal záštitu náměstek hejtmanky pro
oblast sociálních věcí pan Rudolf Špoták.
Cílem

akce

zrakovým,

je

umožnit

tělesným,

osobám

kombinovaným

se
i

dalším postižením pro zdravé tak běžnou věc, a to řízení automobilu, autobusu,
kamionu nebo traktoru. Pro zdravé je naopak novou zkušeností vyzkoušet si jízdu
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s automobilem na ruční ovládání. Vše probíhá za podpory spřátelených autoškol a
jejich instruktorů. Letos se připojil i dobrovolník p. Josef Procházka, který přivezl
čtyřkolku a malý zahradní traktůrek –
obě vozidla byla stále v provozu a měla
velký úspěch. Také účast dobrovolných
hasičů z Přeštic přinesla mnoho radosti
a nových zážitků všem přítomným. A to
nejen

technikou,

ale

hasiči

nám

pomáhali zvládat horké počasí. Akce se
opět

aktivně

Červeného

zúčastnili
kříže,

kteří

pracovníci
ochotně

seznamovali přítomné s první pomocí teoreticky i prakticky.

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. Také
v roce 2021 byly tyto výjezdy omezené kvůli pandemické situaci i uzavření domova.
Aktivit se účastní klienti z Klatov a okolí, často s námi jezdí i někteří z Plzně. Velmi
důležitý je jejich vzájemný kontakt i kontakt s pracovníky. Se stárnutím a
zhoršováním zdravotního stavu klientům pomáháme řešit i jejich další potřeby a
záležitosti, nejen smysluplné trávení volného času.
Přestože popisované aktivity mohou vypadat jako zábava nebo jen vyplnění času
klientů, jejich význam je větší než jen trávit společně čas a jsou součástí sociální
služby. Klienti se na nich učí více než rozvíjet své schopnosti, dovednosti nebo
zdokonalovat fyzickou kondici. Obdivujeme jejich aktivní přístup, velké odhodlání
zvládat úkoly a výzvy, které tyto aktivity přináší, a také umění zvolnit a odpočívat.
Během aktivit se klienti stávají samostatnější, sebevědomější, vyrovnanější se svým
handicapem, umí si poradit v různých situacích a hlavně se nestydí požádat o pomoc
a zároveň prosazovat své zájmy a potřeby. Silná je také jejich pospolitost a vzájemná
podpora.

24

Střípky z akcí, jak je viděli naši klienti
Divotvorný volant
Divotvorný volant se konal 19. června
na letišti v Líních u Plzně. Z Českých
Budějovic jsem jel s Kájou H., měli jsme
jet čtyři, ale dva si to kvůli počasí
rozmysleli. Kolem osmé jsme dorazili do
Plzně a měli jsme 45 minut čas, zastavili
jsme se v pizzerii na nádraží. V 8.45
jsme

se

sešli

s

pracovnicemi

TyfloCentra a jeli autobusem do Líní.
Hned jsme si dali něco k pití, protože začínalo být vedro. Pod stanama bylo dusno,
ale kropicí vůz je postříkal. Akce začala v 11 hodin úvodem a potom zahrála nějaká
kapela písničku a poté Olda řekl: „nejdříve se připraví slepoušci na řízení", Kája mě
dovedl k traktoru, nastoupil jsem a zeptal jsem se instruktora, jestli si můžu nahrát
jízdu na rekordér, instruktor to povolil. Ukázal mi, kde je spojka, kde se přidává plyn a
kde je řadicí páka. Ze začátku jsem přidával nerovnoměrně, takže traktor
poskakoval, asi za 30 vteřin jsem to srovnal a držel nohu na plynu. Na rovince jsem
mohl přidat plyn na nejvíc, motor zetoru byl hodně slyšet. Potom jsem mohl jít zkusit
řídit autobus. Plyn mě nechali přidávat.
Mohl jsem si i zatroubit. Po vystoupení z
autobusu

jsem

nahrával

projíždějící

čtyřkolku a hasičské auto. Poté se
uvolnilo místo do kamionu, už přesně
nevím značku, opět jsem se zeptal na
pořízení zvukového záznamu. Zeptal
jsem se, jestli můžu přidávat plyn a řekl
jsem, že už mám nějaké zkušenosti.
Instruktor svolil. Ukázal mi, kde je brzda, kde se přidává plyn a kde je ještě hlavní
brzda, ta byla vpravo ze strany u volantu. Zeptal jsem se, jestli si můžu zatroubit.
Instruktor povolil. Zkusil jsem zatroubit jako naštvanej kamioňák a dal jsem lehkou
pěstí do místa, kde se troubí. Erbegy nevyletěly a kamion zatroubil. Na kamion to má
slabé troubení, autobus měl lepší. Poté jsem se mohl svézt na čtyřkolce, tu nebylo
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možné nahrát, protože bylo potřeba se držet rukama vzadu kovových tyček a při
jízdě byl pořádný vítr, takže by z nahrávky nic nebylo. Instruktor se zeptal, jestli něco
vidím, řekl jsem, že nic (řekl jsem to sprostším výrazem). Instruktor rozjel čtyřkolku a
hodně se při jízdě do zatáček nakláněla. Po jízdě na čtyřkolce jsem se mohl svést
hasičským autem. Dvě kola jsem seděl vedle řidiče a další dvě vzadu. Houkání
zevnitř auta bylo slyšet méně než zvenku. Jízdu mám taky nahranou. Všechny jízdy
jsem měl ukončené kolem půl jedné. Šel jsem ke stolu pod stan se najíst. V průběhu
odpoledne jsme si povídali, kropicí vůz pokropil stany a já jsem si asi 4x nechal
pokropit hlavu. Kolem druhé hrál Petr s kapelou Dokonce, nahrával jsem. Potom
hrála kapela Budulínek. Po páté nás autobus odvezl na vlakové nádraží a Danča
nám pomohla na vlak. V průběhu dne jsem si pořádně mazal krk opalovacím
krémem faktor 50 a naštěstí to zabralo. Akce Divotvorný volant se mi líbila až na
velké horko, bylo asi 36 stupňů. JH
Letní pobyt
Od 22. 7. do 24. 7. se konal pobyt s
plzeňským TyfloCentrem v Zelené Lhotě.
Tentokrát jsme měli změnu, jeli jsme vlakem,
protože nás bylo hodně. Byli jsme ubytováni
v hotelu Zach. Po příjezdu jsme měli oběd a
potom jsme měli nějaký čas na vybalení věcí
a odpočinek. Pak jsme se vydali na krátkou
procházku po okolí. Šli jsme k přehradě a
pak ještě kousek dál, takže jsme ušli asi 3,5 km tam i zpět. Když jsme se vrátili, byla
večeře. Večer hrál Ivoš na kytaru a zpívali
jsme

písně.

V pátek jsme vyrazili na

celodenní túru. Šli jsme 10 km po asfaltce na
Hojsovu Stráž. Dělali jsme přestávky na pití a
jednu delší na svačinu, kterou jsme měli s
sebou. V Hojsovce jsme měli objednaný
oběd v penzionu, kde jsme byli minulý rok
ubytovaní. Po delším odpočinku nás čekaly
už jen tři km na vlakové nádraží. Měli jsme to
chvilku i s adrenalinem, šli jsme kousek
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lesem po kořenech, ale všichni jsme to zvládli. Vlakem jsme se vrátili zpět do hotelu
na večeři. Večer někteří z nás hráli žolíky a někteří hru prší, ale brzy jsme šli spát,
protože jsme byli hodně unaveni. V sobotu dopoledne jsme šli ještě na krátkou
procházku. Vydali jsme se druhým směrem než první den. My s Hankou jsme si
cestu zkrátili lesem a ostatní šli po asfaltce. Šli jsme pořád do kopce. Pak jsme šli
ještě asi kilometr směrem k chatě Prenet, tam už jsme nedošli, protože jsme už
neměli tolik času, a tak jsme se vrátili. Pak jsme si dali ještě oběd, chvíli jsme si
poseděli v restauraci a vydali se vlakem na zpáteční cestu domů. Když to vše shrnu,
pobyt se vydařil na jedničku s hvězdičkou, počasí nám přálo, pracovnice TyfloCentra
se o nás skvěle staraly. Doufáme, že se příští rok zase nějaký podobný pobyt
uskuteční. RH

Zámek Horažďovice
Ve středu 29. 9. se konal výlet do Horažďovic s plzeňským TyfloCentrem. Po
příjezdu se nás ujala paní průvodkyně, která
nám povídala o tom, jak se zpracovává len a
ovčí vlna. Vše jsme si mohli osahat, např.
krampli,

kde

se

ovčí

vlna

česala,

nebo

namočený len. Pak přišel pan průvodce, který
nám ukazoval, jak se zpracovává dřevo.
Prohlédli jsme si malou dřevěnou lžičku pro
malé děti, a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet řezat
dřevo nožem nebo pořízem na sedátku zvaném
dědek. Zbytek výroby lžičky už dokončil pan
průvodce sám. Pak nás ještě provedl po zámku
a pověděl nám o jeho historii. Ukázal nám
nerosty, jako např. křemen, vápenec, zlato, apod. Taky nám chtěl předvést zvonění
zvonu, ale ten bohužel nefungoval. Po prohlídce zámku jsme si zašli na oběd do
restaurace, která byla pár kroků od zámku, a potom jsme se vrátili zpět do Plzně.
Výlet se nám vydařil, počasí také, i když trochu pršelo, ale to jsme byli v zámku. Byl
to báječný výklad a oceňujeme hlavně to, že jsme si mohli vše osahat a vyzkoušet v
praxi. Budeme se těšit na nějaký příští výlet. RH
27

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
Náklady v druhovém členění za rok 2021
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

2396221
788618

Ostatní

10800

Provozní náklady
DHIM do 80 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…)

112122
0
14880
2453
34348
52200
28948
36918
136700
31753
0
1542
35568
35364
2465
185352
0
73741

náklady celkem

3979993
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Výnosy v druhovém členění za rok 2021
Tržby z prodeje služeb
Úhrady klientů (vstupy, pobyty,
doprava…)
Úroky
Jiné výnosy
Příspěvky – dary
SONS Bílá pastelka
Dotace MPSV/Plzeňský kraj
Dotace Město Plzeň
MPSV COVID-19
Dotace Plzeňský kraj
Dotace ÚMO 1
Dotace ÚMO 2
Dotace ÚMO 3
Dotace Starý Plzenec
Nadace ČR Světluška
Příspěvky ÚP chráněná místa
výnosy celkem
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69695
134850
10
52301
5620
22080
2.512.400
180.000
262828
180.350
57130
10.000
10.000
5.000
127987
435014
4065265

VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ
Rok 2021 byl dalším náročným obdobím v celé společnosti. Po „zavřeném“
prvním pololetí jsme obnovili naše činnosti a věříme, že „normální“ činnost už vydrží
po celý rok 2022 a zvládneme uskutečnit již naplánované tradiční akce a činnosti i
všechny ostatní, které během roku přijdou.
Nadále i v roce 2022 udržujeme spolupráci s našimi spřátelenými organizacemi i
odbornými pracovišti a úřady, studenti VOŠ i ZČU přicházejí na praxe a
spolupracujeme i s našimi „kulturními přáteli“ Muzeem strašidel i Muzeem Jižního
Plzeňska.
Rok 2022 je pro TyfloCentrum výjimečný, protože si připomínáme 20. výročí
založení centra a k tomu také směřujeme naše akce pro klienty i veřejnost.
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NAŠI DÁRCI















Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Město Plzeň
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Nadační fond ČR ze sbírky Světluška
SONS ČR, z.s.
ÚMO Plzeň 1
ÚMO Plzeň 2
ÚMO Plzeň 3
Město Starý Plzenec
Software Production
Dobřanské pekařství
Web4U s.r.o.
Klára Klásková
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PŘÍLOHY
 Zpráva nezávislého auditora
 Rozvaha pro nevýdělečné organizace
 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
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