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I.   Identifikační údaje 
 
Název obecně prospěšné společnosti: Tyfloservis, o. p. s. 
Sídlo obecně prospěšné společnosti: Krakovská 21; 110 00  Praha 1 
IČO: 26 20 04 81, Rejstřík OPS, Městský soud Praha, oddíl 0, vložka 186 
DIČ: 001 - 26 20 04 81 
Bank. spoj.: ČS, a.s., Václavské nám. 16, 111 21  Praha 1, č.ú.: 1941297349/0800 
 
 
Členové správní rady: 
JUDr. Karel Nový - předseda, statutární zástupce OPS 

r. č.: 440905/091      Hrusická 2526/34; 141 Praha 4 
Jan Příborský      

r. č.: 470203/477   J. Frágnera 20; 779 00  Olomouc 
Doc. PhDr. et RNDr. Marie Jiříčková, CSc.  

r. č.: 465616/015   Na Kocínce 8; 160 00  Praha 6 
 
 

Členové dozorčí rady: 
Ing. Jan Strašrybka - předseda  

r. č.: 580614/0472   Velvarská 39; 160 00  Praha 6 
Alena Kozáková    

r. č.: 405904/036   Vsetínská 285; 155 00  Praha 5 
Luboš Krapka   

r. č.: 610429/7188  Národní 17/981; 110 00  Praha 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Tyfloservis 

v roce 2000 

 

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis (dále též OPS) byla zaregistrována u 

Městského soudu v Praze dne 18. 9. 2000. Toto datum je tedy oficiálním dnem vzniku OPS 

Tyfloservis. Zakladatelem OPS je občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR. Poslání OPS, tedy: zajištění terénní a ambulantní sociální rehabilitace 

dospělých nevidomých a slabozrakých osob na celém území ČR, je dáno Zákládající listinou. 

Období od založení OPS do konce roku 2000 bylo věnováno organizačně správním 

záležitostem a přípravě na převzetí stejnojmenného projektu Tyfloservis: 

� zřízení samostatného bankovního účtu 

� registrace na finančním úřadě 

� zpracování projektu Tyfloservis v rámci OPS na rok 2001, podání žádosti o dotaci na 

tento projekt na Ministerstvo zdravotnictví ČR 

� jednání se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR o předání projektu 

Tyfloservis k 1. 1. 2001 a o záležitostech s tím souvisejících, jako jsou: převod pracovníků 

do nové organizace, převod příslušného majetku, převod uživatelských práv atd. 

 

Projekt Tyfloservis je plynule realizován od roku 1991 občanskými sdruženími: nejprve 

Českou unií nevidomých a slabozrakých (1991 - 1996) a poté Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR (dále též SONS) (1997 - 2000). Do Tyfloservisu, o. p. s. 



přechází projekt prakticky ve stejné podobě s perspektivou dalšího zkvalitňování nabízených 

služeb a se záměrem jeho udržení i v dalších letech. 

Rok 2000 byl pro Tyfloservis, o. p. s. rokem přípravným. V té době neměl žádného 

zaměstnance a rehabilitaci nevidomých a slabozrakých nezajišťoval. Do 31. 12. 2000 byl 

projekt ještě plně realizován v rámci SONS ČR. Pro lepší představu o druhu a rozsahu 

nabízených služeb uvádíme v příloze Informaci o realizaci projektu Tyfloservis v rámci SONS 

ČR za rok 2000. 

Pohyb finančních prostředků na účtu Tyfloservisu, o. p. s. v roce 2000 byl minimální. 

Šlo o platby související se změnou uživatele (např. telefonních stanic). 

Ke změnám v Zakládací listině a ve složení správní rady a dozorčí rady Tyfloservisu, o. 

p. s. v roce 2000 nedošlo. 

Jménem společnosti jedná vždy předseda správní rady JUDr. Karel Nový, nebo jím 

zplnomocněná osoba. 

 



III. Ekonomická část: 

a) roční účetní uzávěrka a zhodnocení údajů v ní obsažených 

ROZVAHA 
k 31. 12. 2000 

(v tis. Kč) 
 

AKTIVA  č. ř. Stav k 1. 1. Stav k 31. 12. 
a b 1 2 

A. Stálá aktiva                                                         ř. 008 – 013 + 024 – 031 + 
035 

001   

1. Nehmotné výsledky z výzkumné a obdobné činnosti (012) 002   
Nehmotný Software (013) 003   
investiční Předměty ocenitelných práv (014) 004   
majetek Jiný nehmotný investiční majetek (018 + 019) 005   

 Nedokončené nehmotné investice (041) 006   
 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek (051) 007   

Součet ř. 002 až 007 008   
2.  Nehmotným výsledkům z výzkumné a obdobné 

činnosti 
(072) 009   

Oprávky k Software (073) 010   
 Předmětům ocenitelných práv (074) 011   
 Jinému nehmotnému investičnímu majetku (078 + 079) 012   

Součet ř. 009 až 012 013   
3.  Pozemky  014   

Hmotný Umělecká díla a sbírky (032) 015   
investiční Budovy, haly a stavby (021) 016   
majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 017   

 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 018   
 Základní stádo a tažná zvířata (026) 019   
 Drobný hmotný investiční majetek (028) 020   
 Ostatní hmotný investiční majetek (029) 021   
 Nedokončené hmotné investice (042) 022   
 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek (052) 023   

Součet ř. 014 až 023 024   
4. budovám, halám a stavbám (081) 025   

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí 

(082) 026   

 pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 027   
 základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 028   
 drobnému hmotnému investičnímu majetku (088) 029   
 ostatnímu hmotnému investičnímu majetku (089) 030   

Součet ř. 025 až 030 031   
5. Investiční cenné papíry a vklady (061) 032   

Finanční  Poskytnuté půjčky (067) 033   
investice Ostatní finanční investice (069) 034   

Součet ř. 032 + 033 + 034 035   
   
 



    
   č. ř. Stav k 1. 1. Stav k 31. 12. 

a b 1 2 
B. Oběžná aktiva ř. 043 + 057 + 063 + 

068 
036 0 31 

1. Materiál (112 + 119) 037   
Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121 + 122) 038   

 Výrobky (123) 039   
 Zvířata (124) 040   
 Zboží (132 + 139) 041   
 Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 042   

Součet ř. 037 až 042 043   
2. z obchodního styku                                                       (311 až 315 mimo ř. 

042) 
044   

Pohledávky za účastníky sdružení (358) 045   
 za institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
(336) 046   

 daň z příjmů (341) 047   
 ostatní přímé daně (342) 048   
 daň z přidané hodnoty (343) 049   
 ostatní daně a poplatky (345) 050   
 ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 051   
 ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy 347) 052   
 spojovací účet při sdružení (396) 053   
 za zaměstnance (335) 054   
 jiné pohledávky (378) 055   
 opravná položka k pohledávkám (391) 056   

Součet ř. 044 až 055 minus 056 057   
3. Peníze (211) 058 0 1 

Finanční Ceniny (213) 059   
majetek Bankovní účty (221) 060 0 30 

 Majetkové cenné papíry (251) 061   
 Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy (253) 062   

Součet ř. 058 ž 062 063 0 31 
4. Náklady příštích období (381) 064   

Přechodné Příjmy příštích období (385) 065   
účty Kurzové rozdíly aktivní (386) 066   

aktivní Dohadné účty aktivní (388) 067   
Součet ř. 064 až 067 068   
ÚHRN AKTIV ř. 001 + 036 069 0 31 
Kontrolní číslo (ř. 001 až 069)  997 0 124 
     
   



   
     
PASIVA   č. ř. Stav k 1. 1.  Stav k31. 12. 

a b 3 4 
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř. 073 + 077 070  - 3 
1. Fond základního jmění (900) 071  1 

Fondy Fond rezervní (911) 072   
Součet ř. 071 + 072 073  1 

2. Účet zisku a ztrát (+/- 963) 074  - 4 
Hospodářský Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/- 931) 075  X 

výsledek Neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932) 076   
Součet ř. 074 + 075 + 076 077  - 4 

B. Cizí zdroje                                                      součet ř. 084 + 098 + 102 + 
107 

078  34 

1. Zákonné rezervy (941) 079   
2. Závazky z pronájmu (954) 080   

Dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 081   
závazky Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 082   

 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 083   
Součet ř. 078 až  083 084   

3. z obchodního styku (321 až 325) 085  4 
Krátkodobé k účastníkům sdružení (368) 086   

závazky k zaměstnancům (331) 087   
 ostatní vůči zaměstnancům (333) 088   
 k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
(336) 089   

 daň z příjmů (341) 090   
 ostatní přímé daně (342) 091   
 daň z přidané hodnoty (343) 092   
 ostatní daně a poplatky (345) 093   
 ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 094   
 ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy (347) 095   
 Spojovací účet při sdružení (396) 096   
 Jiné závazky (379) 097   
Součet ř. 085 až 097 098 0 4 

4. 
Bankovní 

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099   

výpomoci Běžné bankovní úvěry (231 + 232) 100   
a půjčky Přijaté finanční výpomoci (249) 101 0 30 

Součet ř. 099 až 101 102 0 30 
5. Výdaje příštích období (383) 103   

Přechodné Výnosy příštích období (384) 104   
účty Kurzové rozdíly pasivní (387) 105   

pasivní Dohadné účty pasivní (389) 106   
Součet ř. 103 až 106 107   
ÚHRN PASIV ř. 070 + 078 108 0 31 
Kontrolní číslo (ř. 070 až 108) 998 0 124 

 



VÝKAZ ZISK Ů A ZTRÁT 

Číslo 
účtu 

Název ukazatele Číslo 
řádku 

Činnosti 

   hlavní  
5 

doplňková  
6 

správní  
7 

celková  
8 

501 Spotřeba materiálu 11     
502 Spotřeba energie 12     
503 Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 13     
504 Prodané zboží 14     
511 Opravy a udržování 15     
512 Cestovné 16     
513 Náklady na reprezentaci 17     
518 Ostatní služby 18 7   7 
521 Mzdové náklady 19     
524 Zákonné sociální pojištění 20     
525 Ostatní sociální pojištění 21     
527 Zákonné sociální náklady 22     
528 Ostatní sociální náklady 23     
531 Daň silniční 24     
532 Daň z nemovitostí 25     
538 Ostatní daně a poplatky 26     
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 27     
542 Ostatní pokuty a penále 28     
543 Odpis nedobytné pohledávky 29     
544 Úroky 30     
545 Kurzové ztráty 31     
546 Dary 32     
547 Poskytnuté platební slevy 33     
548 Manka a škody 34     
549 Jiné ostatní náklady 35     
551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního 

majetku 
36     

552 Zůstatková cena prodaného nehmotného a 
hmotného investičního majetku 

37     

553 Prodané cenné papíry v ceně pořízení 38     
554 Prodaný materiál 39     
556 Tvorba zákonných rezerv 40     
559 Tvorba zákonných opravných položek 41     
Účtová třída 5 celkem (řádek 11 až 41) 42 7 0 0 7 
 
 
 
 
 



       
Číslo Název ukazatele Číslo Činnosti 
účtu  řádku hlavní 

5 
doplňková 

6 
správní 

7 
celková 

8 
601 Tržby za vlastní výrobky 43     
602 Tržby z prodeje služeb 44     
604 Tržby za prodané zboží 45     
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 46     
612 Změna stavu zásob polotovarů 47     
613 Změna stavu výrobků 48     
614 Změna stavu zvířat 49     
621 Aktivace materiálu a zboží 50     
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 51     
623 Aktivace nehmotného investičního majetku 52     
624 Aktivace hmotného investičního majetku 53     
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54     
642 Ostatní pokuty a penále 55     
643 Platby za odepsané pohledávky 56     
644 Úroky 57     
645 Kurzové zisky 58     
649 Jiné ostatní výnosy 59 3 0 0 3 
652 Tržby z projede nehmotného a hmotného 

investičního majetku 
60     

653 Tržby z prodeje cenných papírů 61     
654 Tržby z prodeje materiálu 62     
655 Výnosy z finančního majetku 63     
656 Zúčtování zákonných rezerv 64     
659 Zúčtování zákonných opravných položek 65     
691 Provozní dotace 66     
Účtová třída 6 celkem (řádek 43 až 66) 67 3 0 0 3 
Hospodářský výsledek před zdaněním  
(řádek 67 mínus 42) 

68 - 4 0 0 - 4 

591 Daň z příjmu 69 - - - - 
595 Dodatečné odvody daně z příjmu 70 - - - -- 
Hospodářský výsledek po zdanění 
(řádek 68 mínus řádek 69 a 70) (+/-) 

71 - 4 0 0 - 4 

Kontrolní číslo 999 12 0 0 12 
 



 

VÝKAZ CASH  FLOW 
 
P Stav peň. prostř. na začátku úč. období 0 
A Čistý peň. tok z příslušných činností A=A.1+A.2+Z 29801 
Z Hospodářský výsledek po zdanění za úč. jednotku jako celek 

zisk (+), ztráta (-) 
- 3751 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 0 
A.1.1 Oprávky ke stálým aktivům 0 
A.1.2 Změna zůstatku rezerv 0 
A.1.3 Změna zůstatku čas. rozliš. a dohad. pol. 

z účtu 381, 385, 386 
0 

 z účtu 383, 384, 389 0 
A.2 Úpravy oběžných aktiv 33552 
A.2.1 Změna stavu pohledávek 0 
A.2.2 Změna krátkodobých závazků 3552 
A.2.3 Změna stavu zásob 0 
A.2.4 Změna krátkodobého fin. majetku 30000 
B.  Investiční činnost 0 
B.1 Změna stálých aktiv 0 
B.1.1 Nehmotný investiční majetek 0 
B.1.2 Hmotný investiční majetek 0 
B.1.3 Finanční investice 0 
B.2 Komplexní (dlouhodobý) pronájem 0 
B.2.1 Úhrada pohledávek 0 
B.2.2 Úhrada závazků 0 
C. Finanční činnost 1000 
C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků 0 
C.1.1 Dlouhodobé úvěry 0 
C.1.2 Ostatní dlouhodobé závazky 0 
C.2 Zvýšení nebo snížení vlast. Zdrojů z vybraných operací 1000 
C.2.1 Změny stavu jmění 1000 
C.2.2 Změny stavu fondů 0 
D Vyrovnávací položky D = (R-P-A-B-C) 0 
R Stav peněžních prostř. na konci úč. období R = P+A+B+C+D 30801 
 
 

Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmu za rok 2000 
 
Společnost zahájila činnost až ve druhém pololetí roku 2000. 
Vzhledem k tomu, že společnost nebyla příjemcem dotací v roce 2000 a ani nepodnikala, 
neměla dostatek financí k provozování činnosti v plném rozsahu. Činnost bude provozována 
až v roce 2001. 
Společnost nemá pohledávky ani závazky po splatnosti. 
Společnost neměla v roce 2000 zaměstnance. 
Společnost nevyplácela žádné odměny statutárním orgánům. 
 



b) výrok auditora k roční účetní závěrce 
 

Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti 

Tyfloservis, o. p. s. 

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Tyfloservis, o. p. s. IČO 

26 20 04 81 k 31. prosinci 2000. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány 

účetní jednotky. Moji úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. 

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České 

republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice 

požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že 

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem 

provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. 

Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a 

významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku. 

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje 

majetek, závazky a vlastní jmění obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o. p. s. k 31. 

prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a 

předpisy České republiky. 

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 31 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 34 tis. 

Kč. 

 

V Praze, dne 20.  května 2001 

 

 

Ing. František Meierl 

       Auditor – č. osvědčení 1160 



c) přehled o peněžních příjmech a výdajích 

 

Příjmy celkem :  34 518,92 Kč 

Výdaje celkem:   6 960,20 Kč 

 

d) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

 

Přímy:    18,92,-  Kč  přijatý úrok  

 3 500,--  Kč přijatý dar 

 1 000,--  Kč základní vklad 

 30 000,--  Kč finanční výpomoc SONS ČR 

 

e) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

 

Společnost vzhledem k datu svého vzniku měla pouze Fond základního jmění ve výši 

1000,-- Kč. 

 

f) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti 

 

Finanční majetek k 31. 12. 2000:  31 000,--  Kč 

Závazky: 3 552,40  Kč Český Telecom Brno 

 

g) úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady vlastní 

činnost (správu) obecně prospěšné společnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost vznikla až 18. 9. 2000, byl objem celkových vynaložených 
nákladů pouze 6960,20 Kč, a to na hlavní činnost. 
 
 



IV.   Příloha 
 
 
Informace o realizaci projektu Tyfloservis v rámci SONS ČR za rok 2000 
 

Svou činnost Tyfloservis rozvíjí plynule od roku 1991. Poslání, zásady, výčet 
poskytovaných služeb a aktuální adresář jednotlivých středisek uvádí přiložený leták. 
V roce 2000 své služby poskytovalo 12 oblastních ambulantních středisek 
Tyfloservisu (OAS) zajištěných personálně a prostorově, vybavených základním 
zařízením a speciálními pomůckami. Ke každému středisku náleží příslušný region 
působnosti tak, aby bylo pokryto celé území ČR. 

V roce 2000 se počet pracovníků Tyfloservisu rovnal 37 pracovním úvazkům. 

 

1. V roce 2000 probíhalo  386 dlouhodobých individuálních kurz ů sociální 
rehabilitace pro nevidomé a t ěžce slabozraké klienty. 

 

Z toho: 

• sebeobsluha 26 
• čtení a psaní bodového písma  65 
• prostorová orientace 
    a samostatný pohyb 

 
144 

• nácvik vlastnoručního podpisu  18 
• psaní na kancel. psacím stroji  85 
• nácvik obsluhy rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek   

 
14 

• reedukace zraku 10 
• tyflografika 16 

• jiné kurzy 8 

 

Pozn.: Dlouhodobými kurzy zde rozumíme rehabilitaci v trvání více než 5 týdnů 
(většina jich trvá půl až jeden rok). Kurzy bývají zpravidla strukturovány do 
dvouhodinových „výcvikových jednotek“ pořádaných jednou týdně. 

 

Úhrnem bylo přímé rehabilitační práci ve všech dlouhodobých kurzech věnováno 

8924 hodin. 



2. Krátkodobých kurz ů v rozsahu 2 - 10 hodin rehabilitace  bylo uspo řádáno 
celkem 1285. 
 

Z toho: 

• sebeobsluha 70 
• nácvik chůze po trase 105 
• nácvik obsluhy rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek   

 
468 

• nácvik chůze nevidomého 
     s průvodcem 

 
528 

• čtení a psaní bodového písma  14 
• nácvik vlastnoručního podpisu 5 
• psaní na kancel. psacím stroji  7 
• tyflografika  49 
• reedukace zraku 26 
• jiné kurzy 13 

 
 

Úhrnem bylo přímé rehabilitační práci ve všech krátkodobých kurzech věnováno 

3268 hodin. 

 

 

Uvedený výčet dlouhodobých a krátkodobých kurz ů prezentuje celkem 12192 
hodin přímé rehabilitační práce. 

 

 

3. Evidujeme 4 477 jednorázových porad a intervencí (v délce trvání mé ně než 
2 hod).  
 

 

4. Celkem 15 krát evidujeme ú čast instruktora Tyfloservisu  jako odborného 

garanta sociální rehabilitace na 11 rekondi čních pobytech pro nevidomé a 
slabozraké (dále též NS). Délka jedné rekondice byl a většinou 7 dn ů. V rámci  

těchto akcí zajiš ťovali rehabilitaci u 239 klient ů. 
 



5. Další významné aktivity Tyfloservisu: 

• Propagace sociální rehabilitace NS mezi odbornou i laickou ve řejností . Sem 
patří: kontakty s lékaři (především s oftalmology - individuálně nebo na 
konferencích a sympoziích), se sociálními pracovníky, s pracovníky ÚSP 
a v neposlední řadě s optiky. Dále sem počítáme účast na výstavách a veletrzích 
(OPTA, REHAPROTEX, MORAVIA MEDICA, MEDIFARM, VIVAT VITA aj.), 
pomoc při organizování hmatových výstav a prezentací kompenzačních pomůcek 
(kupř. TYFLOART) jakož i soutěží v kompenzačních dovednostech 
(TYFLOBRNO, TYFLOMOBIL). V oblastních ambulantních střediscích 
Tyfloservisu proběhly tradičně dny otevřených dveří, Tyfloservis se zapojil do 
humanitárních akcí jako např. ABILYMPIÁDA, DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽ. apod. 
Vedle toho Tyfloservis průběžně prezentuje své služby ve všech médiích na 
regionální i celostátní úrovni. Tyfloservis za podpory MZ ČR znovu vydal příručku 
„Ne tak, ale tak“ zabývající se zásadami kontaktu s NS. 

 

• Propagace sociální rehabilitace a prezentace Tyflos ervisu na akcích 
pořádaných jinými st ředisky SONS ČR. Sem zahrnujeme přednášky pro 
oblastní odbočky SONS ČR, účast na rekondicích, spolupráci se Střediskem 
integračních aktivit, s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem 
Dědina aj. 

 

• Přednášky instruktor ů na SŠ, VŠ, pro ČČK, SPC apod., kontakty se školami 
v podob ě stáží student ů přímo ve st řediscích Tyfloservisu, seminá ře 
a školení. Středisky Tyfloservisu prošlo 538 stážistů (2221 hodin), pracovníci 
provedli celkem 88 přednášek (257 hodin) pro 2062 posluchačů. V několika 
případech evidujeme i konzultace a vedení diplomových prací. Za zmínku rovněž 
stojí vedení Výzkumného projektu Lorming 2000. Tyfloservis má status fakultní 
školy Pedagogické fakulty UK v Praze a udržuje kontakty i s  katedrami speciální 
pedagogiky dalších VŠ (zejména s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec 
Králové). 

 

• Účast na prestižním mezinárodním projektu IMT (implan tabilní nitroo ční 
teleskop) realizovaném Oftalmologickou klinikou Fak ultní nemocnice Hradec 
Králové.  

 

• Někteří pracovníci Tyfloservisu jsou členy komisí a pracovních skupin 
zabývajících se regionální sociáln ě-zdravotní politikou.  

 

• Zvláštní pozornost byla v ěnována rehabilitaci osob s multihandicapem 
(postižení zraku plus n ěkteré jiné, jako nap ř.: sluchové, t ělesné, diabetes 
mellitus atd.) 

 

• Odborné intervence p ři odstra ňování architektonických bariér pro NS 
(celkem 103 krát). 



 

• Pomoc St ředisku výcviku vodicích ps ů při testování úrovn ě mobility 
u žadatel ů o vodící psy ( 31 žadatelů). 

 

• Jako tradi čně byla v ěnována pozornost systematickému vzd ělávání 
instruktor ů Tyfloservisu. Byla uspořádána dvě odborná školení s důrazem na 
problematiku sebeobsluhy NS. Pro potřebu instruktorů byly zpracovány metodické 
materiály: Sebeobsluha nevidomých a slabozrakých, Vybrané kapitoly 
z gerontologie a sociální rehabilitace těžce zrakově postižených seniorů. 

 

 

Činnost Tyfloservisu v roce 2000 byla poznamenána nedostatkem finančních 
prostředků na zajištění provozu. Instruktoři byli bohužel nuceni strávit mnoho času 
sháněním sponzorů a dalších finančních zdrojů. Zásadou při vlastní práci s klienty 
ovšem i nadále zůstává zachování optimální kvality rehabilitace. 

 

 

 

Projekt Tyfloservis je realizován nepřetržitě od ledna 1991. Nejprve do konce roku 
1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce 
roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Realizací projektu byl na celostátní 
úrovni vybudován fungující ucelený systém sociální rehabilitace nevidomých a 
slabozrakých jakožto služba sociální intervence. 

V roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně 
prospěšnou společnost Tyfloservis, o. p. s., která od 1. 1. 2001 převzala v plné šíři 
projekt Tyfloservis. 

 

* * * 

. 

 


