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ÚÚVVOODDEEMM

Vá�ení, 

pøedkládáme Vám výroèní zprávu obecnì prospìšné spo-

leènosti Tyfloservis za rok 2005. Slu�by sociální rehabili-

tace pro nevidomé a slabozraké obèany znamenají jednu

z mo�ností, jak øešit nelehkou �ivotní situaci po zhoršení

èi ztrátì zraku. Jde v první øadì o to vyrovnat se se svým

stavem a dále nauèit se novým postupùm a dovednostem,

které umo�ní optimální míru samostatného a sobìstaè-

ného �ivota i se znaènì zhoršeným vidìním nebo dokon-

ce s úplnou nevidomostí.

Lidé s posti�ením zraku mohou vyu�ívat slu�by projektu

Tyfloservis ji� patnáctým rokem. Ka�doroènì intervenuje-

me u tisícù klientù z celé republiky, co� je umo�nìno díky

systému krajských støedisek, které pracují terénnì i ambu-

lantnì.

Pøíchod nových pracovníkù do Tyfloservisu, o.p.s. si

v roce 2005 vy�ádal opìtovné poøádání kurzu instruktorù

prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých

a slabozrakých. Souèástí pøípravy budoucích instruktorù

je nácvik potøebných dovedností v podmínkách simulova-

né slepoty, tedy se zavøenýma oèima a v klapkách. Tento

postup pomáhá pøiblí�it specifika potí�í pøi bì�ných lid-

ských èinnostech bez pomoci zraku. Jak se vyjádøila jedna

pracovnice: "Je to cenná zkušenost pro ka�dého ... my

jsme ale v této situaci jen urèitou dobu, kde�to nevidomý

s ní �ije ka�dý den."

K dalším významným poèinùm týkajícím se zvyšování kva-

lifikace pracovníkù patøila v roce 2005 stá� v holandském

centru pro lidi s posti�ením zraku SENSIS. 

Podstatná je pro nás provázanost na další slu�by pro u�i-

vatele s posti�ením zraku, a proto si ceníme pøedevším

pracovních kontaktù s krajskými støedisky sociálních slu-

�eb - TyfloCentry, dále Pobytovým rehabilitaèním a rekva-

lifikaèním støediskem pro nevidomé Dìdina a celou øadou

dalších organizací, které spojuje èinnost pro stejnou cílo-

vou skupinu. Aktivní je také spolupráce s naší zakladatel-

skou spoleèností - Sjednocenou organizací nevidomých

a slabozrakých ÈR (dále SONS ÈR). Tomuto nejvìtšímu

èeskému zájmovému sdru�ení osob se zrakovými obtí�e-

mi vyjadøujeme rádi dík za nezanedbatelnou podporu.

Jsme dále hrdi na to, �e mù�eme deklarovat úzkou spo-

lupráci s odbornými institucemi jako je Pedagogická fakul-

ta Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Hradec Králové,

Masarykova Univerzita v Brnì nebo Èeská oftalmologic-

ká spoleènost.

Dlouholetá existence projektu Tyfloservis (terénní a ambu-

lantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých) je pøede-

vším podpoøena Ministerstvem zdravotnictví ÈR. První

podìkování za zásadní finanèní podporu proto patøí jemu.

Dále dìkujeme za podporu magistrátùm a krajským úøa-

dùm, jejich� granty se podílely na provozu dvanácti kraj-

ských ambulantních støedisek. Dìkujeme také všem

našim pøíznivcùm a dárcùm, kteøí svými dary a pochope-

ním pro naši práci podporují naplòování našeho poslání.

Dìkujeme èlenùm správní a dozorèí rady za zodpovìdné

vykonávání svých funkcí bez nároku na odmìnu. Dìkuje-

me všem zamìstnancùm Tyfloservisu za soustavnou tvùr-

èí práci a za ochotu zvyšovat prùbì�nì svou kvalifikaci.

Na následujících stránkách Vám nabízíme nejdøíve

základní údaje o celostátní organizaci Tyfloservis a dále

souhrnnou zprávu o èinnosti za rok 2005. Následuje

samostatné pøedstavení krajských støedisek v abecedním

poøadí. V textech støedisek uvádíme významné aktivity pøí-

slušných regionù a nìkteré údaje o charakteru práce s u�i-

vateli slu�by. Nechybí osobní pøíbìh ze �ivota nevidomých

a podìkování dárcùm a spolupracujícím organizacím,

které podporují konkrétní krajská støediska.

Dále následuje úèetní závìrka a audit. Výroèní zpráva je

schválena správní radou Tyfloservisu, o.p.s. a ovìøena

auditorem.
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PØEDSTAVUJEME

Prof. PhDr. et RNDr.

Marie Vágnerová, CSc.

pøední èeská psycholo�ka

nar. 16. 6. 1946

Po dlouhou dobu pracovala v zaøízeních pro dìti se zra-

kovým posti�ením. Svá klinickopsychologická studia

postupnì rozšíøila o vzdìlání v oblasti genetiky. 

Jako pedagog pùsobila, nebo pùsobí, na nìkolika vyso-

kých školách: Pedagogická fakulta UK v Praze, Pedago-

gická fakulta Technické univerzity v Liberci a v souèasnosti

pøedevším Husitská teologická fakulta UK v Praze.

Svou publikaèní èinnost zamìøila zvláštì na problematiku

lidí s handicapem: Psychopatologie pro pomáhající pro-

fese (2002), Vývojová psychologie (2005) aj.

Vysoce je oceòována odborná úroveò s jakou se profe-

sorka Vágnerová vìnuje pøípravì nových pracovníkù

v pomáhajících profesích. Podìkování jí patøí také za dlou-

hodobý zájem o rehabilitaci nevidomých a slabozrakých,

vyjádøený mj. jejím nìkolikaletým èlenstvím ve správní

radì naší obecnì prospìšné spoleènosti Tyfloservis. 

JUDr. Karel Nový

pøedseda správní rady

PhDr. Josef Cerha

øeditel
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA SPOLEÈNOSTI

OPS Tyfloservis má tøíèlennou správní radu a tøíèlennou

dozorèí radu. Spoleènost je ze svého sídla øízena organi-

zaèním a metodickým centrem. V jejím èele stojí øeditel

jmenovaný správní radou. Rehabilitaci u�ivatelù slu�by

zajiš�uje 12 krajských ambulantních støedisek.

Správní rada

Tøíèlenná správní rada je statutárním orgánem spoleè-

nosti. Za výkon funkce èlenùm nepøísluší odmìna. Správ-

ní rada dbá na zachování úèelu, pro který byla obecnì

prospìšná spoleènost zalo�ena. Jmenuje a odvolává øedi-

tele spoleènosti a dohlí�í na jeho èinnost. Schvaluje roz-

poèet, roèní úèetní závìrku a výroèní zprávu. Za

spoleènost jedná v�dy pøedseda správní rady nebo jím zpl-

nomocnìná osoba. 

V roce 2005 nastala zmìna ve slo�ení správní rady

z dùvodu skonèení funkèního období. Ke zmìnì øeditele

nedošlo. Zakládací listina Tyfloservisu, o.p.s. nebyla

mìnìna. 

Èlenové správní rady:

JUDr. Karel Nový (pøedseda), 

funkèní období od 11. 8. 2000 do 11. 8. 2006

Jan Pøíborský, 

funkèní období od 11. 8. 2000 do 11. 8. 2005

Mgr. Viktor Dudr, 

funkèní období od 11. 8. 2005 do 11. 8. 2008

Doc. PhDr. Lea Švecová, Ph.D.

funkèní období od 11. 8. 2004 do 11. 8. 2007

Dozorèí rada

Tøíèlenná dozorèí rada je kontrolním orgánem spoleènos-

ti. Za výkon funkce èlenùm nepøísluší odmìna. Dozorèí

rada dohlí�í na to, aby obecnì prospìšná spoleènost vyví-

jela èinnost v souladu se zákony a zakládací listinou spo-

leènosti. Pøezkoumává roèní úèetní závìrku a výroèní

zprávu.

V roce 2005 došlo ke zmìnì ve slo�ení dozorèí rady

z dùvodu ukonèení funkèního období. V rámci kontrolní

èinnosti nebyly shledány �ádné nesrovnalosti.

Èlenové dozorèí rady:

Ing. Jan Strašrybka (pøedseda), 

funkèní období od 11. 8. 2000 do 11. 8. 2006

Luboš Krapka, 

funkèní období od 11. 8. 2000 do 11. 8. 2005

PhDr. Jiøí Reichel, 

funkèní období od 11. 8. 2005 do 11. 8. 2008

JUDr. Radmila Chadimová, 

funkèní období od 11. 8. 2004 do 11. 8. 2007

Organizaèní a metodické centrum

Organizaèní a metodické centrum v sídle spoleènosti øeší

personální otázky spojené mimo jiné s výbìrem a pro-

školováním instruktorù rehabilitace a otázky propagace,

materiálního a finanèního zabezpeèení projektu Tyfloser-

vis na celostátní úrovni. Zpracovává podklady pro rozvoj

kvalitních sociálnì rehabilitaèních slu�eb. Klientùm Tyflo-

servisu nabízí psychologickou intervenci. Pracuje s kom-

binovanì posti�enými. Prostøednictvím organizaèních

a metodických pokynù øídí krajská ambulantní støediska.

Zabezpeèuje kontrolu jejich èinnosti a zajiš�uje zpracová-

ní úèetní a mzdové agendy.

V èele týmu metodikù stojí øeditel spoleènosti PhDr. Josef

Cerha, který øídí projekt Tyfloservis ji� od roku 1991. Funk-

ci zástupce øeditele a metodika rehabilitace osob s kom-

binovaným posti�ením vykonávala (do srpna 2005)

Mgr. Iveta Langrová. Administrativní agendu zajiš�ovala

Jaroslava Grusová (do srpna) a Barbora Šedivá (od záøí).

Na pozici pracovníka pro fund-raising & public relations

pùsobila ThDr. Eva Machová,Th.D. Novým metodikem se

od srpna 2005 stal Mgr. Igor Slouka. Speciální psycholo-

gické slu�by pro klienty støedisek Tyfloservisu a metodic-

ké vedení poskytoval PhDr. Zbynìk Galvas.

Krajská ambulantní støediska 

V roce 2005 zajiš�ovali sociální rehabilitaci nevidomých

a slabozrakých lidí v Èeské republice odborní instruktoøi

dvanácti krajských ambulantních støedisek Tyfloservisu.

Vedoucí ka�dého støediska byl za jeho chod a èinnost

v souladu s posláním projektu a zákonnými normami zod-

povìdný øediteli Tyfloservisu. Ke ka�dému støedisku nále-

�í pøíslušný region (kraj) pùsobnosti tak, aby bylo pokryto

celé území Èeské republiky (pøedstavení støedisek nalez-

nete na stranách 10 a� 21).
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ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE,,  HHLLAAVVNNÍÍ  PPRROOJJEEKKTT

POSLÁNÍ

Posláním obecnì prospìšné spoleènosti Tyfloservis je

podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do spo-

leènosti prostøednictvím intervencí zamìøených na samot-

né nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou

laickou i odbornou veøejnost.

CÍLE

Tyfloservis, o.p.s. se sna�í 

- vybavit zrakovì posti�eného èlovìka ve vìku patnáct

a více let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl

schopen v maximální mo�né míøe samostatnì naplòovat

své �ivotní potøeby, získal pøimìøené sebevìdomí, zamì-

øil se na mo�nosti svého dalšího rozvoje a dokázal té� roz-

poznat své meze a po�ádat o pomoc.

- vybavit okolní spoleènost dovednostmi a informacemi,

aby byla schopna odstraòovat a nevytváøet nové archi-

tektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbyteènì

ztì�ovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla

schopna rozpoznat jejich mo�nosti a limity a v pøípadì

potøeby jim poskytnout konkrétní pomoc.

- u svých u�ivatelù podporovat pøevzetí odpovìdnosti za

vlastní �ivot, samostatnost a aktivitu, vyu�ívání všech

potenciálù, kterými je èlovìk vybaven, a celospoleèensky

podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

CELOSTÁTNÍ PROJEKT 

"Tyfloservis - terénní a ambulantní 

rehabilitace nevidomých a slabozrakých"

Poslání OPS Tyfloservis se uskuteèòuje pøedevším pro-

støednictvím stejnojmenného celostátního projektu. V jed-

notlivých krajích byl realizován dvanácti ambulantními

støedisky, která jsou pro svùj provoz vybavena základním

zaøízením a speciálními pomùckami. V roce 2005 byl prù-

mìrný pøepoètený poèet zamìstnancù 37. 

Existence projektu byla umo�nìna díky rozhodující finanè-

ní i další podpoøe Ministerstva zdravotnictví ÈR. V hodno-

ceném roce byl projekt podpoøen ze státního rozpoètu

formou neinvestièní dotace ve výši 9 500 000,- Kè. Z toho

na mzdy bylo urèeno 6 002 000,- Kè, na odvody 2 100 716,-

Kè a na provoz 1 397 284,- Kè.

Mù�eme s potìšením zhodnotit, �e se bìhem roku daøilo

naplnit zámìry projektu v plném rozsahu. Rehabilitaèními

kurzy èi poradenstvím prošlo pøes 5 000 u�ivatelù ve vìku

patnáct a více let. 

Základní rehabilitace spoèívá u lidí se zrakovým posti�e-

ním v postupném získávání nových dovedností potøeb-

ných k samostatnému, nezávislému a sobìstaènému

�ivotu v co nejvìtší mo�né míøe. Pøedpokladem úspìšné-

ho zvládnutí rehabilitace je akceptace vady i adaptace na

nové �ivotní podmínky.

V rámci projektu poskytujeme nevidomým a slabozrakým

rehabilitaèní slu�by, mezi které patøí kurzy základní reha-

bilitace, poradenství a další.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI 

Název: Tyfloservis, o.p.s.

Právní forma: obecnì prospìšná spoleènost

Sídlo: 110 00, Praha 1, Krakovská 21

Tel.: 221 462 365

E-mail: centrum@tyfloservis.cz

URL: www.tyfloservis.cz

IÈ: 26200481

DIÈ: CZ26200481

Centrální bankovní úèet: ÈS, a.s.: 1941297349/0800

Statutární zástupce: JUDr. Karel Nový,

pøedseda správní rady

Øeditel spoleènosti: PhDr. Josef Cerha

Pøepoètený poèet pracovníkù: 37

Registrace: Rejstøík OPS, Mìstský soud Praha, 

oddíl O., vlo�ka 186

Datum vzniku: 18. 9. 2000 

Datum zalo�ení: 11. 8. 2000 

Zakladatel: Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ÈR 

(dále také SONS ÈR)

Druh obecnì prospìšných slu�eb:

Zajištìní sociální rehabilitace 

nevidomých a slabozrakých osob. 

Doplòková èinnost: Nebyla v roce 2005 provozována. 

Instruktorka kreslí klientovi do dlanì tvar problematické-

ho místa pøi výuce prostorové orientace a samostatného

pohybu
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REHABILITAÈNÍ SLU�BY

Mezi slu�by pro slabozraké a nevidomé u�ivatele patøí: 

Rehabilitaèní kurzy

Kurzy vedou kvalifikovaní instruktoøi rehabilitace nevido-

mých a slabozrakých. U�ivatelé se v nich mohou nauèit

samostatnému zvládnutí èinností potøebných k saturaci

ka�dodenních �ivotních nárokù a potøeb. Výuka v kurzech

má pøevá�nì podobu soustavné individuální práce s kli-

entem v jeho pøirozeném prostøedí. Kurz zamìøený na zís-

kání konkrétní potøebné dovednosti trvá zpravidla nìkolik

týdnù a� mìsícù, ale mù�e být i delší ne� rok. Bìhem pra-

videlných dvouhodinových intervencí jedenkrát týdnì se

u�ivatelé slu�by uèí novým postupùm a zpùsobùm v bì�-

ných ka�dodenních èinnostech, jejich� zvládnutí jim umo�-

ní osamostatnìní navzdory nelehké �ivotní situaci

zpùsobené zhoršením èi ztrátou zraku. Lidé, kteøí mají

potí�e s vidìním se znovu uèí orientaci v prostoru, v inte-

riérech i na trasách, dále péèi o sebe, svou domácnost,

pøípadnì o své blízké, ale také braillské gramotnosti nebo

vlastnoruènímu podpisu (podrobnìji viz souhrnná zpráva

o èinnosti na stranì 5 - 7). 

Mezi další kurzy (zpravidla vedené skupinovì) patøí nácvik

sociálních dovedností, pøípadnì speciálních komunikaè-

ních dovedností, dále psychologické seberozvojové akti-

vity a nácvik kompenzaèních dovedností. 

V rámci psychologické pomoci je pøíle�itostnì poskytová-

na také krizová intervence, individuální, párová i skupino-

vá psychoterapie a psychologické poradenství. 

Novì poskytovanou slu�bou je zrakový trénink, tedy roz-

víjení zbývajících zrakových potenciálù pomocí speciál-

ních technik (reedukace - pøeuèení, stimulace - zrakové

podnìty atd.). 

Poradenství

V poradenství a informaèním servisu se nejèastìji jedná

o výbìr a doporuèení vhodné pomùcky vèetnì zácviku

práce s ní. Poradenství poskytujeme formou jednorázo-

vých intervencí ambulantnì i terénnì. Doporuèení ohled-

nì vhodných úprav bytu (napø. hmatové oznaèení

spotøebièù, kontrastní oznaèení interiéru apod.) se prová-

dí také jako souèást pravidelných návštìv u klienta v rámci

rehabilitaèních kurzù. Mezi specifické poradenské slu�by

patøí odstraòování architektonických bariér z hlediska

potøeb nevidomých a slabozrakých, a� u� doma nebo na

pracovišti, pøípadnì ve veøejných prostorách, kde se

mohou lidé s posti�ením pohybovat. 

Další slu�by

Mezi další aktivity, které jsou zpravidla realizovány ve spo-

lupráci s dalšími institucemi patøí: testování úrovnì mobi-

lity �adatelù o vodicí psy, testování nových pomùcek,

pøíprava podkladù pro nová legislativní pravidla, osvìtová

èinnost mezi širokou veøejností a nácvikové programy pro

veøejnost, týkající se napø. komunikace s nevidomým,

apod. 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLU�EB

Komu jsou slu�by urèeny

- všem nevidomým a slabozrakým lidem ve vìku pat-

náct a více let, vèetnì osob hluchoslepých èi jinak 

kombinovanì posti�ených

- jejich rodinným pøíslušníkùm, pøátelùm a známým

- pracovníkùm ve zdravotnictví a sociálních slu�bách

- �ákùm, studentùm a uèitelùm základních, støedních, 

vyšších odborných a vysokých škol 

- zamìstnavatelùm, kteøí hodlají nevidomé a slabozraké 

zamìstnávat nebo je ji� zamìstnávají

- ostatní široké laické i odborné veøejnosti

Principy poskytování slu�eb

- dostateèná informovanost veøejnosti o nabízených slu�-

bách

- vèasný kontakt s klientem

- dostupnost slu�eb (i pro imobilní klienty)

- odbornost poskytovaných slu�eb

- srovnatelná vysoká úroveò a jednotná pravidla posky-

tování slu�eb v celé ÈR

- individuální pøístup ke klientovi

- nácvik dovedností v reálných podmínkách

- prevence sekundárního posti�ení a znevýhodnìní 

- reedukace a kompenzace zraku

- zapojení rodinných pøíslušníkù a dalších osob

- návaznost a kombinování slu�eb

Formy poskytování slu�eb

- terénní a ambulantní, výjimeènì pobytové v rámci 

rekondic

- individuální, výjimeènì skupinové

- dlouhodobé, krátkodobé a jednorázové

SLU�BY POSKYTOVANÉ DALŠÍMI 

ORGANIZACEMI

Tyfloservis neposkytuje pro lidi s posti�ením zraku násle-

dující slu�by, mù�e však zprostøedkovat jejich zajištìní

u dalších poskytovatelù zdravotních èi sociálních slu�eb:

- sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých dìtí 

mladších patnácti let,

- lékaøskou péèi,

- peèovatelské a ošetøovatelské slu�by,

- prùvodcovství a slu�by osobní asistence 

(vèetnì pøedèítání),

- ubytování a stravování,

- sociálnì právní poradenství,

- naèítání textù na kazety nebo jejich pøepis 

do Braillova písma, 

- pùjèování knih a pomùcek,

- prodej pomùcek,

- montá� èi instalaci pomùcek, domácích spotøebièù 

apod., 

- výuku práce na poèítaèi,

- volnoèasové aktivity (kulturní, sportovní aj.).
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DLOUHODOBÉ KURZY

Jako dlouhodobou oznaèujeme pøímou práci s klientem,

která v daném roce trvala více ne� deset hodin. Do pøímé

práce s klientem se nepoèítá doba, kterou instruktor èi psy-

cholog strávil pøípravou, dojí�dìním za klientem, zázna-

mem o prùbìhu setkání apod. 

Dlouhodobé sociálnì rehabilitaèní kurzy bývají zpravidla

strukturovány do dvouhodinových tzv. výcvikových jedno-

tek, poøádaných jednou týdnì. Vìtšina jich trvá pùl roku

a� jeden rok.

V roce 2005 probìhlo formou individuální nebo skupino-

vou celkem 261 dlouhodobých sociálnì rehabilitaèních

kurzù a psychologických intervencí. Souhrnnì pøímá dlou-

hodobá práce s klienty trvala 6 140 hodin.

Individuální

V rámci dlouhodobé práce prošlo kurzem sebeobslu�ných

dovedností (péèe o sebe, o své blízké nebo o svou domác-

nost) 18 klientù. 

Nácviku ètení a psaní Braillova bodového písma se vìno-

valo 36 osob. Kurz spoèívá v získání dovednosti èíst bodo-

vé písmo hmatem a psát si poznámky pomocí tabulky

a bodátka nebo Pichtova psacího stroje. 

Prostorové orientaci a samostatnému pohybu za pomoci

bílé hole se uèilo 78 osob. Kurz zahrnuje nejen výuku

vhodných, efektivních a bezpeèných technik chùze s bílou

holí, ale také nácvik konkrétních tras, které ten který u�i-

vatel potøebuje samostatnì zvládnout. 

Kurz vlastnoruèního podpisu je urèen pro nevidomé od

narození. V roce 2005 jej dlouhodobou formou absolvo-

valo 8 lidí nevidomých èi se zbytky zraku. 

Stále oblíbenìjším se stává kurz psaní na klávesnici poèí-

taèe, také proto, �e umo�ní u�ivateli navázat dalším kur-

zem práce s poèítaèem, který zvýší jeho komunikaèní

mo�nosti. Dlouhodobì prošlo nácvikem psaní na kláves-

nici 85 osob.

Nácvikem obsluhy rehabilitaèních nebo kompenzaèních

pomùcek se v dlouhodobém kurzu zabývalo 12 lidí s posti-

�ením. Právì takovémuto zácviku práce s pomùckou je

však zpravidla vìnována velká èást jednorázových inter-

vencí (viz dále). 

Reedukaci zraku, která rozvíjí zrakový potenciál, absol-

vovali dlouhodobì 4 klienti. I pro tuto formu rehabilitace

je typické, �e jí klienti vyu�ívají spíše v krátkodobé formì. 

Psychologická intervence byla poskytnuta 10 lidem.

Skupinové

Skupinovou formou probìhly: kurz sebeobsluhy (3 úèast-

níci), kurz bodového písma (2) a kurz psaní na kanceláø-

ském stroji (6). Dlouhodobé skupinové psychoterapie se

úèastnilo 9 osob. Nácviku sociálních dovedností se sku-

pinovì vìnovalo 47 osob (v rámci 3 kurzù). U speciálních

komunikaèních dovedností to pak bylo celkem 24 úèast-

níkù na 2 kurzech. Psychologické seberozvojové aktivity

skupinovou formou absolvovalo 12 osob. 

KRÁTKODOBÉ KURZY

Krátkodobou nazýváme pøímou práci s klientem, která

v daném roce trvala dvì a� deset hodin. Do pøímé práce

s klientem se pak opìt nezapoèítává doba, kterou instruk-

tor èi psycholog stráví pøípravou, dojí�dìním za klientem,

záznamem o prùbìhu setkání apod.

U krátkodobé práce s klientem platí, �e se mohlo jednat

o dokonèení kurzu z pøedcházejícího roku nebo o zaháje-

ní kurzu, který bude pokraèovat v roce následujícím.

Krátkodobých sociálnì rehabilitaèních kurzù a psycholo-

gických intervencí v roce 2005 probìhlo formou indivi-

duální nebo skupinovou celkem 365. Souèet hodin pøímé

krátkodobé práce s klienty èinil 1 842 hodin.

Individuální

O krátkodobou výuku sebeobsluhy projevilo zájem 43

osob. 

Braillovu bodovému písmu se vìnovalo 15 tì�ce zrakovì

posti�ených. 

Nácvik dílèích dovedností prostorové orientace a samo-

statného pohybu absolvovalo 71 lidí. 

Vlastnoruènímu podpisu se uèilo 13 u�ivatelù.

Objevilo se 48 dalších zájemcù o kurz psaní na klávesni-

ci osobního poèítaèe, pøípadnì psacím stroji. 

Nácvik obsluhy rehabilitaèních a kompenzaèních pomù-

cek absolvovalo 84 lidí. Reedukace zraku byla procvièo-

vána s 54 zájemci. Tyflografice se vìnovalo 7 osob.

Psychologická intervence byla individuálnì poskytnuta 29

lidem. 

Skupinové

Nácvikem kompenzaèních dovedností se zabývali skupi-

novì 3 u�ivatelé.

Z celkového poètu 545 rùzných klientù, se kterými se pra-

covalo individuálnì nebo skupinovì, bylo 190 zcela nevi-

domých, 52 mìlo té� sluchovou vadu, 66 tìlesné posti�ení

a 64 diabetes mellitus. Podíl mu�ù a �en byl: 198 mu�ù,

347 �en.

Uvedený výèet dlouhodobých a krátkodobých rehabilitaè-

ních kurzù a psychologických intervencí prezentuje celkem

7 982 hodin pøímé práce s klienty.
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Výuka ètení Braillova bodového písma
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JEDNORÁZOVÉ PORADY A INTERVENCE

Evidujeme 6 132 jednorázových porad a intervencí (práce

s klientem do délky trvání a� dvou hodin). 

Zahrnují mimo jiné odzkoušení nejrùznìjších typù pomù-

cek. Pro potøeby oèních lékaøù specialistù (tzv. S4) bylo

instruktory Tyfloservisu vystaveno celkem 980 písemných

doporuèení na vybrané optické pomùcky. 

Doporuèení na vhodnou kamerovou televizní lupu, vy�a-

dované sociálními odbory jako podklad pro rozhodování

o pøidìlení pøíspìvku, bylo vystaveno celkem 191 klientùm.

KONZULTACE K ODSTRAÒOVÁNÍ

ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR

Dalších 189 intervencí bylo zamìøeno na odstraòování

architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké (245

hodin). 

ÚÈAST NA REKONDIÈNÍCH POBYTECH

Celkem 35x se instruktoøi Tyfloservisu podíleli na realizaci

sociálnì rehabilitaèního programu v rámci 22 rekondièních

pobytù. Jejich poøadatelem byly napø. oblastní odboèky

SONS nebo Svaz diabetikù. Na rekondièních pobytech

instruktoøi strávili celkem 71 dní. Rehabilitace se zde úèast-

nilo 442 nevidomých a slabozrakých klientù a 235 jejich prù-

vodcù. 

SOUTÌ�E VE SPECIÁLNÍCH

DOVEDNOSTECH

Instruktoøi Tyfloservisu rovnì� aktivnì pøispìli k realizaci

soutì�í ve speciálních sociálnì rehabilitaèních dovednos-

tech nevidomých a slabozrakých. Probìhla 1 soutì� v pro-

storové orientaci a samostatném pohybu, 1 soutì�

v sebeobsluze, 2 soutì�e ve ètení a psaní Braillova písma

a 1 soutì� v psaní na kanceláøském psacím stroji. V sou-

hrnu bylo tìmto aktivitám vèetnì pøípravy apod. vìnováno

274 hodin. 

TESTOVÁNÍ �ADATELÙ O VODICÍ PSY

V rámci ètyø setkání �adatelù o vodicí psy, poøádaných Støe-

diskem výcviku vodicích psù SONS ÈR, bylo instruktory Tyf-

loservisu pøezkoušeno z dovedností prostorové orientace

a samostatného pohybu celkem 12 nevidomých a slabo-

zrakých klientù (11 hodin).

PREZENTACE SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Støedisky Tyfloservisu prošlo celkem 280 stá�istù (v pøepo-

ètu zde strávili 3 487 hodin).

Pøednášek vedených pracovníky Tyfloservisu se zúèastni-

lo 3 848 posluchaèù z øad �ákù a studentù, uèitelù, lékaøù,

zdravotních sester, optikù, sociálních pracovníkù úøadù,

dobrovolníkù, pracovníkù neziskových organizací aj. Pøed-

nášení bylo vìnováno 1 595 hodin èistého èasu (bez pøí-

pravy, pøepravy atd.). Z
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Graf: Procentuální úèast u�ivatelù v rùzných

rehabilitaèních kurzech 

(dlouhodobé a krátkodobé jsou poèítány celkem) 
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O existenci slu�eb pro zrakovì posti�ené byli informováni

�áci støedních škol po celé ÈR, které jsme oslovili se �ádo-

stí o pomoc pøi zajištìní veøejné sbírky Bílá pastelka. Pomoc

následnì poskytlo 3 600 studentù.

V nìkolika pøípadech evidujeme také konzultace a vedení

diplomových prací pracovníky Tyfloservisu. V krajských støe-

discích Tyfloservisu probìhlo 6 dnù otevøených dveøí.

Problematiku �ivota nevidomých a slabozrakých jsme širo-

ké veøejnosti pøiblí�ili na 9 výstavách, napø. Senior - handi-

cap (Lysá n. L.), projekt Ruce - pozdrav na dálku na Dnech

zdravotnì posti�ených Vivat vita 2005 - (Olomouc) apod.

Prezentována byla rovnì� na 47 osvìtových a obdobných

akcích, formou zá�itkových (sebezkušenostních) dnù, tele-

vizních a rozhlasových vystoupení, literárních soutì�í

a anket, prezentací na setkáních èlenù Sjednocené organi-

zace nevidomých a slabozrakých ÈR èi pøi sbírce Bílá pas-

telka, pozváním na koncertní osvìtovou akci, vydáním

a distribucí letákù atp. V nìkterých regionech probìhly dílèí

kampanì zvyšující informovanost lékaøù. 

DALŠÍ AKTIVITY

6 pracovníkù se ve svých regionech zapojilo do skupin

komunitního plánování sociálních slu�eb èi do èinnosti orga-

nizací sdru�ujících nestátní neziskové organizace apod. 

Pracovníci Tyfloservisu se té� podíleli na úpravì obalù lékù

z hlediska osob se zrakovým posti�ením, na tvorbì návodù

k lékùm ve slepeckém písmu èi na prosazení nového mlu-

vícího glukometru do èíselníku VZP. V prùbìhu roku se kli-

enti ve všech krajích mohli seznámit se zahranièními, jinak

tì�ko dostupnými, elektronickými orientaèními pomùckami.

V nìkolika pøípadech se pracovníci podíleli na tvorbì soud-

nìznaleckých posudkù a sledovali problematiku domácího

násilí na lidech s posti�ením. Byla provádìna té� depistá�

a testování nových pomùcek. 

VZDÌLÁVÁNÍ PRACOVNÍKÙ

Dvì tradièní školení všech instruktorù Tyfloservisu byla

vìnována tentokrát zejména problematice propagaèních

a dalších aktivit støedisek (internetová konference v èer-

vnu 2005) a problematice zrakové terapie, psychologie

a pomùcek (v listopadu 2005). Program byl doplnìn Bálin-

tovskými supervizními skupinami.

V roce 2005 uspoøádal Tyfloservis rozhodující èást kurzu

instruktorù prostorové orientace a samostatného pohybu

(pobytová èást a praxe pod supervizí). Této organizaènì

i obsahovì nároèné akce se zúèastnilo 11 frekventantù. 

V prùbìhu roku absolvovali nìkteøí instruktoøi stá� u zku-

šenìjších spolupracovníkù. Dle potøeb probíhala supervi-

ze jejich práce s klientem.

Ke zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníkù dochá-

zelo také individuálnì úèastí v kurzech, na konferencích,

studiem pøi zamìstnání (napø. speciální pedagogiky èi

sociální práce) apod. 7 pracovníkù dokonèilo v tomto roce

kurz zrakové terapie. 
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Výuka sebeobsluhy - prostírání

Nácvik sebeobsluhy - péèe nevidomé maminky o dítì 

Spoleèenská hra pro zrakovì posti�ené - konzultace pro

Design do tmy (projekt výtvarnì zpracovaných návrhù

pøedmìtù denní potøeby z hlediska specifického u�ití zra-

kovì posti�enými)
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Zahranièní stá� v Holandsku

V bøeznu jsme vyu�ili výzvu k další spolupráci od holand-

ského SENSIS, které kromì jiných slu�eb pro zrakovì

posti�ené provozuje regionální centra svou povahou

podobná støediskùm Tyfloservisu. Zatímco první holand-

ská cesta pøed ètyømi lety mìla široký vzájemný informa-

tivní charakter, další spolupráce se orientovala na

dùkladnìjší poznání u�ších cílù. Tentokrát jsme se zamì-

øili na oblasti, ve kterých jsme chtìli svoje znalosti kon-

frontovat a rozšíøit o zkušenosti holandských pedagogù.

Sedm pracovníkù se tak po šest dnù postupnì setkávalo

se specialisty pro poskytování slu�eb k oblasti Low vision

(zrakové terapie), prostorové orientace a samostatného

pohybu a odstraòování architektonických bariér. Navštívi-

li jsme té� právì otevøené zá�itkové muzeum, kde se

návštìvník stává doèasnì nevidomým v rukou skuteènì

nevidomého prùvodce. Zakoupili jsme nìkolik pomùcek,

které nejsou v nabídce èeského trhu, abychom je odzkou-

šeli a pøiblí�ili u�ivatelùm v Èeské republice.

Školení instruktorù prostorové orientace

nevidomých a slabozrakých 

V roce 2005 probìhlo v Tyfloservisu celostátní školení

nových instruktorù prostorové orientace a samostatného

pohybu nevidomých a slabozrakých. Velkou zásluhu na

jeho zorganizování má pøedevším Mgr. Pavel Macháèek,

pracovník plzeòského støediska. 

Z èlánku ÈTK: V Plzni se školí instruktoøi, kteøí budou

uèit nevidomé (autor Lada Pešková)

“Deset instruktorù z celé zemì, jejich� povoláním bude uèit nevi-

domé a slabozraké lidi, se školí v Plzni. Jejich úkolem bude

v budoucnu uèit zrakovì posti�ené obèany, jak mají pou�ívat bílou

hùl, jak se mají bezpeènì a cílenì pohybovat po ulicích a budo-

vách i jak mají zvládat ka�dodenní èinnosti. ... Nevidomí toti�

po mìstì vìtšinou nechodí náhodnì, ale mají peèlivì nauèené trasy.

Instruktor musí nauèit klienty natáèet se podle úhlù, odhadovat

vzdálenost, dr�et pøímý smìr chùze. Velmi dùle�ité je i odhad-

nout vzdálenost zdroje zvuku, tøeba jedoucího auta. Instruktor

musí také nauèit klienta správnì dr�et hùl a manipulovat s ní,

rozeznávat vìci, kterých se holí dotkne, i podle zvuku pøi klep-

nutí holí. Aby instruktoøi mohli pozdìji uèit, musí všechny tyto

dovednosti zvládnout sami....”

Úèast na mezinárodní soutì�i v tyflografice

ve Francii

Mgr. Veronika Haiclová, pracovnice olomouckého støe-

diska, pøispìla dvìma hmatovými knihami za naši repub-

liku do mezinárodní soutì�e dìtských hmatových knih ve

francouzském Dijonu (Projekt Tactus and Tyflo).
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Ètení hmatové kní�ky, tato kniha reprezentovala ÈR na

mezinárodní soutì�i ve Francii

Prezentace speciální “zahnuté hole” pøi stá�i v holandském

centru rehabilitace nevidomých a slabozrakých Sensis

Výcvik instruktorù na jezdicích schodech
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PPØØEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  KKRRAAJJSSKKÝÝCCHH  SSTTØØEEDDIISSEEKK

Elektronické orientaèní pomùcky

V roce 2004 zakoupila OPS Tyfloservis tøi zahranièní elek-

tronické orientaèní pomùcky. Jedná se o vibraèní pøístroj

do ruky The Miniguide (Austrálie), zvukový sonar Sonic

Pathfinder (Austrálie) a zvukovou i vibraèní bílou lasero-

vou hùl Lasercane (USA). Všechny tøi pomùcky byly dove-

zeny s úmyslem pøedvést je co nejvìtšímu poètu lidí

s tì�kým zrakovým posti�ením a odzkoušet jejich funkè-

nost v našich podmínkách. 

Dlouho pøedtím se o elektronických orientaèních pomùc-

kách diskutovalo, ani� by je nìkdo blí�e znal a odzkoušel

v praxi. Bìhem celého roku 2005 tyto pomùcky opakova-

nì “obìhly” všech dvanáct støedisek v celé republice.

V jednotlivých mìstech byly poøádány mnohé pøednášky

a besedy na téma chùze s elektronickými orientaèními

pomùckami. Mnoho lidí s tì�kou zrakovou vadou mìlo

mo�nost si je osobnì a za asistence našich odborných

instruktorù odzkoušet v praxi a vyjádøit se k jejich funkci.

Naším cílem nebylo pøesvìdèit lidi o jejich výhodách a tyto

pomùcky distribuovat, ale nabídnout mo�nost, aby si

ka�dý na nì mohl udìlal vlastní názor. 

Nezdá se, �e by se v Èeské republice zvýšil zájem vlast-

nit tyto pomùcky a �e by se k nám zaèaly dová�et ve vìt-

ším poètu. Ale jsme rádi, �e si je u�ivatelé  mohli vyzkoušet

a pøesvìdèit se o jejich výhodách a nevýhodách. 

Zkušenosti a ohlasy na pomùcky byly rùzné. Nejvíce se

líbila laserová hùl, která doká�e detekovat pøeká�ky ze

dvou rùznì mìnitelných vzdáleností, a to jak ty pøed tìlem

chodce, tak i v úrovni hlavy a pod úrovní nohou (obrubní-

ky chodníkù, schodištì, výkopy aj.). Oba australské pøí-

stroje však není mo�né pou�ít bez bílé hole, co� bylo

zklamáním pro vìtšinu lidí, kteøí se domnívali, �e by ji

mohly plnì nahradit. Z našich zkušeností celkovì vyplý-

vá, �e zvukové a vibraèní upozornìní na pøeká�ky je pouze

vhodným doplòkem pøi chùzi s bílou holí. Velkým negati-

vem se jeví také jistì vysoká poøizovací cena jednotlivých

pomùcek.

Hmatová dráha na festivalu Mezi ploty

Velký ohlas u veøejnosti jsme zaznamenali na akci Mezi

ploty v areálu psychiatrické léèebny v Praze Bohnicích,

kde jsme prezentovali naši èinnost v rámci chránìných

dílen. Pro návštìvníky jsme pøipravili dráhu s mnoha

úkoly, které si pøíchozí zkoušeli “poslepu” - se zavøenýma

oèima a v klapkách. 

P
Ø
E
D

S
T
A
V
E
N

Í
 
S
T
Ø
E
D

I
S
E
K
 

P
Ø
E
D

S
T
A
V
E
N

Í
 
S
T
Ø
E
D

I
S
E
K
 

9

Na divadelním festivalu Mezi ploty se Tyfloservis pre-

zentoval “pøeká�kovou dráhou” v klapkách pro veøejnost 

Klientka pøi odzkušování laserové hole

PØEDSTAVENÍ KRAJSKÝCH STØEDISEK 

TYFLOSERVISU

Na následujících stránkách Vám pøedstavujeme 12 støe-

disek, která zajiš�ují projekt na celém území ÈR. Díky

svému technickému a materiálnímu zázemí poskytují pøe-

devším terénní, ale i ambulantní slu�by. Primární je posky-

tovat slu�by v u�ivatelùm známém prostøedí a proto je

ka�dé støedisko vybaveno jedním èi dvìma osobními auto-

mobily, které umo�òují dojí�dìní za klienty do místa jejich

bydlištì a do dalších míst, ve kterých se èlovìk s posti�e-

ním potøebuje pohybovat a pùsobit. U ambulantních slu-

�eb  mohou klienti vyu�ít výcvik v modelových prostorách

støediska (napø. cvièné kuchynì). Rehabilitaci zajiš�ují

kvalifikovaní instruktoøi.

Ka�dé støedisko se prezentuje struèným popisem své èin-

nosti, dále anonymním pøíbìhem jednoho z klientù a podì-

kováním poskytovatelùm grantù, dárcùm a pøíznivcùm

a v neposlední øadì spolupracujícím organizacím. 
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BBRRNNOO

Støedisko se nachází v Královì Poli v nadaèním domì bás-

níka Josefa Chaloupky.

Èinnost støediska

V roce 2005 jsme osobní formou poskytli slu�by celkem

356 lidem s vá�ným posti�ením zraku (slabozrací 53 %,

prakticky nevidomí 32 %, zcela nevidomí 15 %). 

Pomoc zrakového terapeuta (reedukaci zraku) vyhledalo

260 zájemcù. O výuku samostatného pohybu mimo vlast-

ní byt projevilo zájem 25 lidí s praktickou nebo úplnou nevi-

domostí. Senioøi vìtšinou vyu�ívají prùvodce a asistenèní

slu�by. I v této vìkové kategorii však existují výjimky. Nej-

staršímu zájemci o výuku Braillova písma bylo 85 let. Opìt

jsme zaznamenali vìtší poèet osob (23) v kurzu výuky

psaní na klávesnici osobního poèítaèe, co� potvrzuje spolu

se zájmem o samostatný pohyb narùstající integraèní ten-

dence. Vlastnoruènímu podpisu se vìtšinou uèili mladí

lidé, nevidomí od narození. Zvládnutí sebeobslu�ných

dovedností je souèástí dlouhodobých návštìv v místì byd-

lištì v rámci jiných kurzù. Sociální a speciální komunikaè-

ní dovednosti si ve dvou skupinách procvièovalo 37 osob.

Další psychologické slu�by vyhledalo 13 lidí.

Pøíbìh

Mu� støedního vìku ztratil postupnì zrak. �ije doma sám

s matkou. Rád by se nauèil Braillovo písmo, ale na poèát-

ku se zdá, �e jeho hmatové schopnosti jsou slabé. Matka

nevìøí v úspìch a vyzývá k ukonèení výuky. Její syn si

však velmi dobøe vybavuje jednotlivé znaky a píše pomìr-

nì rychle na slepeckém psacím stroji. Pøekvapuje mno�-

stvím popsaných listù, dopisù a pøíbìhù. Naše práce,

kterou støídají pochybnosti, je úspìšná. �ádá o poèítaè,

ale není schopen nauèit se ovládat klávesnici. Existuje

øešení. Klávesnice elektronického zápisníku je stejná jako

na slepeckém psacím stroji. Psané texty se tisknou na tis-

kárnì v bì�ném písmu. Tak zaèal opìt písemnì komuni-

kovat se svìtem. Matka i syn projevují velké nadšení

a vdìènost.

Akce a aktivity

Navštívili jsme centrum SENSIS pro práci s lidmi s posti-

�ením zraku v Holandsku. Vymìòovali jsme si zkušenos-

ti v oblasti Low Vision Training (zrakové terapie)

a odstraòování architektonických bariér. V èervnu ukonèi-

li dva pracovníci støediska studium zrakové terapie na

Katedøe speciální pedagogiky Pedagogické Fakulty Uni-

verzity Karlovy v Praze. Za finanèní podpory Jihomorav-

ského kraje byl vydán leták Kdy� silnìjší brýle nestaèí,

který zvýší informovanost o problematice práce s oslabe-

ným vidìním mezi odbornou i laickou veøejností. Kurzu

instruktorù prostorové orientace a samostatného pohybu

se zúèastnili dva zamìstnanci našeho støediska jako

odborní lektoøi. Pøednášeli jsme studentùm optometrie pøi

Národním centru ošetøovatelství a nelékaøských zdravot-

nických oborù, uskuteènili jsme tøi praktické semináøe

zamìøené na speciální pomùcky pro studenty Pedagogic-

ké Fakulty Masarykovy univerzity a vyškolili prùvodce asi-

stentských slu�eb pro TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Sociální rehabilitace a poradenství nevidomým a slabo-

zrakým osobám v domácím prostøedí na území mìsta

Brna a Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Statutární mìsto Brno 

Statutární mìsto Brno - Mìstská èást Brno - �idenice

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Vìra Chalupová

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masa-

rykovy Univerzity v Brnì, Národní centrum ošetøovatelství

a nelékaøských zdravotnických oborù, Obchodní akade-

mie a Vyšší odborná škola sociální v Brnì, oèní lékaø spe-

cialista MUDr. Zdeòka Kafková, Optik Richter, SONS ÈR,

Støedisko pro pomoc studentùm se specifickými nároky

Teiresiás, TyfloCentrum Brno, o.p.s., ÚSP Chrlice a další. 
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Adresa: Chaloupkova 7, 612 00 Brno - Královo

Pole 

Telefon/Fax: 541 212 810

E-mail: brno@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Ing. Bc. Petr Karásek

Instruktoøi: PhDr. Regina Konrádová

PhDr. Jana Hutaøová (od záøí)

Andrea Domesová, DiS.

Výuka vlastnoruèního podpisu
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ÈÈEESSKKÉÉ  BBUUDDÌÌJJOOVVIICCEE

Krajské ambulantní støedisko Èeské Budìjovice sídlí

v Zachariášovì ulici. K poskytování ambulantních slu�eb

klientùm má kromì pracovny instruktorù k dispozici dvì

místnosti. Jedna je vybavena televizními kamerovými

lupami, speciální optikou a dalšími kompenzaèními

pomùckami pro zrakovì posti�ené a zároveò slou�í jako

výuková místnost. Souèástí prostor je i cvièná kuchyòka.

Èinnost støediska

V roce 2005 byl mezi klienty èeskobudìjovického Tyflo-

servisu v individuálních rehabilitaèních kurzech nejvìtší

zájem o nácvik obsluhy pomùcek, co� je dáno i tím, �e støe-

disko v tomto smìru nabízí k odzkoušení celou øadu novi-

nek, jako napø. mluvicí (ozvuèené) mobilní telefony,

rozlišovaèe barev, èteèky èárových kódù, které umo�òují

oznaèování rùzných vìcí èi potravin v domácnosti apod.

Lidé se zrakovými potí�emi se dále nejèastìji zajímali

o výuku sebeobsluhy a prostorové orientace a samostat-

ného pohybu. Celkový poèet krátkodobých a dlouhodo-

bých rehabilitaèních kurzù byl 55. Prùmìrný vìk zrakovì

posti�ených frekventantù výukových kurzù byl 55 let. 

Pøíbìh

Pan Pavel je nevidomý od narození. Dobu studia pro�il na

internátì. V souèasné dobì pracuje jako telefonista ve

škole. Tyfloservis v roce 2005 kontaktoval s pøáním nau-

èit se v rámci sebeobsluhy vaøit. Jak sám øíkal: "Na intru

jsem mìl u� chleba namazaný a jídlo uvaøené. Teï kdy�

pracuji ve škole, mám sice teplé obìdy, ale man�elka je

tìhotná a tak bych jí chtìl pomoci s nìjakou domácí prací,

a kdy� jsem tak pøemýšlel, je v souèasné dobì pro mì nej-

dùle�itìjší nauèit se vaøit". Pan Pavel zaèal pravidelnì nav-

štìvovat Tyfloservis, kde se ve cvièné kuchyòce uèil

pøipravovat pokrmy. Zpoèátku - kdy� zaèal krájet cibuli -

mìli s instruktorkou pøipravenou lékárnièku - to pro všech-

ny pøípady. Jak sám øíkal: "Nìjaká kapka krve mì neod-

radí a vìøím, �e vaøení zvládnu". Za rok práce se nauèil

pou�ívat základní kuchyòské spotøebièe, hlavní postupy

pøi pøípravì jídel, orientovat se v sortimentu potravin

a "pøelo�it si" recept z kuchaøské knihy. K výroèí svatby

koupil man�elce topinkovaè, který nejprve pøinesl do hodi-

ny sebeobsluhy a nauèil se s ním pracovat. Další týden

sdìloval, jakou udìlal man�elce radost. Sám otevøel láhev

vína, ze kterého uvaøil "svaøák". Vyprávìl, jak byla man-

�elka dojatá, kdy� ji pøedal dárek - topinkovaè, a vysvìtlil

jí, jak se pou�ívá, a pak ji podal vlastnoruènì pøipravené

tousty s pomazánkou. V souèasné dobì nadále navštì-

vuje kurzy sebeobsluhy. Z donesených surovin se pak

nauèí pøipravovat pokrmy, které si odnáší domù, aby

"ochutnaly mamka s malou". 

Akce a aktivity 

Ve spolupráci s Centrem zdravotnì posti�ených ve Stra-

konicích jsme organizovali 8. roèník Dne zdravotnì posti-

�ených se zamìøením na zrakovou vadu. Nadále rozvíjíme

spolupráci s Jihoèeskou univerzitou pøi pøednáškách

v oblasti sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Cesta ze tmy 2006 - Zajištìní a zkvalitnìní slu�eb tì�ce

zrakovì posti�eným spoluobèanùm na území jihoèeského

regionu

Statutární mìsto Èeské Budìjovice

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Budìjovický Budvar, n.p. Èeské Budìjovice

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Èeský èervený køí�, Diakonie Domeèek Trhové Sviny

a Rolnièka Sobìslav, domovy dùchodcù v regionu, Empa-

tie - Ústav sociální péèe, LORM, spoleènost pro hlucho-

slepé, Mìstská charita Èeské Budìjovice - Centrum

denních slu�eb Domino a Mìstská charita v regionu,

oblastní odboèky SONS ÈR, oèní lékaøi - zvláštì oèní lékaø

specialista (tzv. S4) MUDr. Nadì�da Pavlíèková, Odbory

sociálních vìcí a zdravotnictví úøadù mìst a obcí s rozší-

øenou pùsobností, Optika Valuchová Èeské Budìjovice,

První centrum zdravotnì posti�ených sportovcù Jihoèes-

kého kraje, Speciálnì pedagogické centrum Èeské Budì-

jovice, Spoleènost pro ranou péèi Èeské Budìjovice,

Tyflokabinet Èeské Budìjovice, o.p.s. Aktivnì spolupra-

cujeme se støedními a vysokými školami v jihoèeském

regionu - Zdravotnì sociální fakulta a Teologická fakulta

Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích, Vyšší

odborná škola sociální Prachatice, støední zdravotnické

školy a støední odborné školy v regionu.
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Adresa: Zachariášova 6,  370 04 Èeské Budìjovice

Telefon/Fax: 387 331 598

E-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Hana Jiroušková 

Instruktor: Vlasta Grillová 

Kurz sebeobsluhy - krájení
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HHRRAADDEECC  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ

Støedisko v Hradci Králové ji� od roku 1996 nemìní svou

adresu, pouze vzhled svého interiéru. Ten je postupnì

rekonstruován a tím se stále více pøizpùsobuje specific-

kým potøebám lidí se zrakovým posti�ením. V roce 2005

byly upraveny prostory z hlediska osvìtlení, barevnosti,

kontrastù a úèelnìjšího uspoøádání. 

Èinnost støediska

Poèet klientù se roce 2005 výraznì nelišil od let pøedcho-

zích. Doufáme, �e to mù�e poukazovat na naše stabilní

postavení v neziskovém sektoru, ale také vypovídat

o naší snaze poskytovat slu�by v co nejvyšší kvalitì. Stále

více lidí se na nás obrací pouze jednorázovì, tj. 199 z 226

klientù, a �ádají poradenství v oblasti speciálních optic-

kých pomùcek, televizních kamerových lup a kompen-

zaèních pomùcek. Èastìji ne� døíve se vìnujeme nácviku

efektivního vyu�ívání stávajícího zrakového potenciálu.

To koresponduje s tím, �e a� 70 èi 80 % lidí, kterým poskyt-

neme slu�by, patøí do skupiny slabozrakých èi s tì�ce sla-

bým zrakem. Z nabídky speciálních kurzù byl nejvìtší

zájem o psaní na kanceláøském psacím stroji, tj.17 klien-

tù, a kurz prostorové orientace a samostatného pohybu,

(9 klientù). Celkový poèet krátkodobých a dlouhodobých

kurzù byl 41. Dá se øíci, �e vìkové zastoupení klientù

odpovídá dnešnímu trendu zvyšujícího se poètu starších

a starých lidí. Pøibli�nì 55 % klientù je starších 71 let.

Pøíbìh

V ka�dém roce se setkáváme s èlovìkem, který nám utkví

v pamìti více ne� ostatní. Ráda bych na tomto místì vzpo-

mnìla klientku, nevidomou paní ve støedních letech,

o které jsme se dovìdìli zvláštní náhodou. Po poèáteè-

ních rozpacích se odhodlala vyu�ít naši nabídku nauèit se

samostatnì zvládat trasy v okolí svého bydlištì. Do této

doby byla pøesvìdèena a svým okolím utvrzována v tom,

�e to sama nezvládne. V prùbìhu nìkolika mìsícù se nám

spoleènì podaøilo pøekonat její strach a dnes tato paní

samostatnì chodí na poštu, do lékárny, na cvièení, k pøí-

telkyni, k mamince a uèí se další trasy. O svém �ivotním

pøíbìhu i o naší spoleèné práci dokonce mluvila v �ivém

vysílání Èeského rozhlasu Hradec Králové. Je pro nás

radostí vidìt, jak se z nenápadné paní stává sebevìdomá

�ena.

Akce a aktivity

K našim dalším aktivitám patøí zejména úèast na pracov-

ních skupinách v rámci komunitního plánování a standar-

dù slu�eb, odborné stá�e v Holandsku a ve støediscích

Tyfloservisu v Plzni, Ostravì a Ústí nad Labem. V rámci

dalšího vzdìlávání pracovníkù jsme absolvovali kurzy:

zraková terapie a kurz instruktorù prostorové orientace

a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých.

K nejvìtším akcím poøádaným pro nejširší veøejnost pat-

øila prezentace elektronických orientaèních pomùcek,

které se zúèastnilo celkem 101 lidí . 

Hradecké støedisko úspìšnì prošlo v kvìtnu 2005 kon-

trolou Magistrátu mìsta Hradec Králové zamìøenou na

úèelné a efektivní vyu�ití finanèních prostøedkù mìsta. 

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Tyfloservis Hradec Králové 2005 

Statutární mìsto Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Kompenzace nájmu 

Statutární mìsto Hradec Králové

Tyfloservis, o.p.s. profesionální slu�by zrakovì posti�e-

ným

Pardubický kraj

Úpravy prostøedí respektující specifické potøeby zrakové-

ho vnímání lidí s tì�kým zrakovým posti�ením 

Fond T-Mobile

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Oèní optik a optometrista Zdenìk Adámek

Pan Josef Rafael 

Paní Marie Škodová 

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Uni-

verzity Hradec Králové, oblastní odboèka SONS Èeská

Tøebová, Oèní klinika Fakultní nemocnice HK - oftalmolog

specialista (tzv. S4) MUDr. Daniela Nováková, Ph.D., oèní

lékaøi v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, oèní optik

a optometrista Zdenìk Adámek, Odbory sociálních vìcí

Magistrátu Hradec Králové, Krajských úøadù Královéhra-

deckého a Pardubického kraje, SONS ÈR, TyfloCentrum

Hradec Králové, o.p.s. a TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.,

úøady obcí s rozšíøenou pùsobností a další.
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Adresa: M. Horákové 549, 500 06 Hradec Králové

Telefon/Fax: 495 273 636

E-mail: h.kralove@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Mgr. Martina Šonská

Instruktoøi: Mgr. Daniela Morávková

Bc. Kristýna Balíková (od èervna)

Lokalizace vzdáleného nápisu pomocí Keplerova systému

- ukázka v rámci veøejné sbírky Bílá pastelka
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Jihlavské støedisko poskytuje slu�by lidem se zrakovým

posti�ením na celém území kraje Vysoèina. Po deseti

letech pùsobení v areálu mateøské školy v Demlovì ulici

se støedisko v druhé polovinì roku 2005 pøestìhovalo

pøímo do centra krajské metropole, nedaleko Masarykova

námìstí. Nyní vìtší a pøíjemnìjší støedisko má k dispozi-

ci pracovnu instruktorù, výukovou místnost a cviènou

kuchyò pro výuku a nácvik sebeobslu�ných dovedností

u klientù, kteøí jsou schopni docházet do støediska. Výu-

ková místnost je vybavena speciálním osvìtlením pro

potøeby slabozrakých klientù, speciální optikou, kamero-

vými televizními lupami a dalšími kompenzaèními pomùc-

kami.

Èinnost støediska

V roce 2005 byl v dlouhodobých kurzech vìkový prùmìr

klientù 44 let. Nejèastìji byl po�adován kurz prostorové

orientace a samostatného pohybu, výuka ètení a psaní

bodového písma a kurz výuky psaní na kanceláøském stro-

ji a na klávesnici poèítaèe. Poèet lidí, kteøí vyu�ili krátko-

dobého nebo dlouhodobého kurzu byl 25. Zvýšený zájem

jsme zaznamenali o výbìr a doporuèení vhodné optické

pomùcky, ale i o výbìr kompenzaèních pomùcek pro ka�-

dodenní pou�ívání ("mluvící" hodinky, pomùcky pro nalé-

vání tekutin, mobilní telefon, atp.). 

Pøíbìh

Dosa�ení samostatnosti u našich klientù je jedním z cílù

èinnosti Tyfloservisu, o.p.s. Pøíkladem je 31 letá nevido-

má klientka, která ji� absolvovala kurz prostorové orien-

tace a samostatného pohybu, zvládla výuku psaní na

klávesnici poèítaèe a nyní pracuje jako administrativní

pracovnice. V souèasné dobì se ještì zdokonaluje v sebe-

obslu�ných dovednostech, nebo� se jí splnilo pøání a má

svùj byt. 

Akce a aktivity

Dùle�itou souèástí práce je i prezentace naší èinnosti pøed

veøejností. Pravidelnì seznamujeme pracovníky sociál-

ních referátù s kompenzaèními pomùckami a formou pøed-

nášek, exkurzí a stá�í spolupracujeme s odbornými

školami. V rámci exkurze jsme také seznámili s proble-

matikou zrakovì posti�ených �áky 7. tøídy jihlavské

základní školy. Dìti si mohly s pomocí klapek na oèi

vyzkoušet "na vlastní kù�i", jaké to je nevidìt, prohlédly si

pomùcky a také se nauèily, jakým zpùsobem mohou zra-

kovì posti�enému èlovìku pomoci.

V roce 2005 jsme se zapojili do projektu Bezbariérová

Jihlava - mìsto pro všechny, který je zamìøen na vytvá-

øení bezbariérových øetìzcù tras, je� umo�ní handicapo-

vaným spoluobèanùm bezpeèný pohyb po mìstì, bezba-

riérovou dostupnost slu�eb a zlepšení pøístupu k veøejné

dopravì. Trasy byly pro posti�ené optimalizovány zejmé-

na zavedením signalizaèních a informaèních prostøedkù.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Sociální rehabilitace obèanù s tì�kým zrakovým posti�e-

ním v roce 2005

Statutární mìsto Jihlava

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Provident Financial, s.r.o.

Automotive Lighting, s.r.o.

Blahoslav �ilka OÈNÍ OPTIK

Schüler kuchynì - Pavla Horáková

Døevocentrum Jihlava - Ing. Magda Vaòková

DIRETEX - Ivan Dvoøák

R.DUBA. s.r.o.

Ing. Petr Nykodým

Kostelecké uzeniny, a.s.

Cukrárna U Hradeb

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Gymnázium Moravské Budìjovice, Gymnázium Pacov,

Integrovaná støední škola Havlíèkùv Brod, Krajská kni-

hovna Vysoèiny, Mìstská knihovna Jihlava, MUDr. Olga

Sedláková - oèní lékaø specialista, oblastní odboèky

SONS ÈR, Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Magist-

rátu mìsta Jihlavy, Speciálnì pedagogické centrum

v Jihlavì, Støední odborné uèilištì slu�eb Jihlava, Støední

zdravotnická škola Jihlava, Støední zemìdìlská škola

Bystøice nad Pernštejnem, TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.,

Vyšší odborná škola Chotìboø, Blahoslav �ilka oèní optik

J
I
H

L
A
V
A

J
I
H

L
A
V
A

13

Adresa:  Benešova 46, 586 01 Jihlava

Telefon/Fax:  567 307 571

E-mail: jihlava@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska:  Bc. Jana Kuczová 

Instruktor: Vlastimila Rodová (od záøí)

Nácvik psaní za pomoci kamerové lupy
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Kdy� se øekne láznì, vybaví se rùzná mìsta. Jedno z prv-

ních, pøi vší skromnosti, budou bezesporu Karlovy Vary.

Najdete v nìm mnoho hezkého, leè také nìco velice u�i-

teèného a prospìšného, k èemu� se hrdì øadí i støedisko

Tyfloservisu, které sídlí v Horních Drahovicích.

Karlovarské støedisko obecnì prospìšné spoleènosti Tyf-

loservis pùsobí jedenáctým rokem na poli odborné pomo-

ci zrakovì posti�eným obèanùm nejen v Karlových

Varech, ale i pro oblast Sokolovska, Chebska a Chomu-

tovska.

Èinnost støediska

Jako v pøedchozích letech i v roce 2005 jím a jeho "ruka-

ma" prošla øada spokojených lidí. Celkový poèet úèastní-

kù kurzù byl 24. Výuku prostorové orientace vyu�ilo 9

klientù, 7 se pustilo do nácviku obsluhy klávesnice a 6 kli-

entù se zase nauèilo ovládat speciální pomùcky. Jednou

z takových pomùcek je mluvicí mobilní telefon. Jak vývoj

technických vymo�eností kráèí kupøedu, pøináší pokrok

a pomoc nejen vidícím. U�ivatelé s posti�ením zraku jsou

mnohdy a� nadšenì zapálení pro získávání cviku pøi práci

s touto pomùckou. I "obyèejný" mobil, který doká�ou ovlá-

dat sami, bez cizí pomoci, se kterým mohou pracovat stej-

nì dobøe s vyu�itím sluchu, jako vidící zrakem, jim dodává

dùle�itý pocit sobìstaènosti a snad by nebylo pøehnané

øíci i svobody.

Pøíbìh

Jeden z našich klientù se k nám dostavil s velkým stra-

chem, �e nebude schopen telefon ovládat. Nakonec se

bìhem hodiny dokázal nauèit komunikovat prostøednic-

tvím SMS zpráv a odcházel domù velice š�astný. Snad se

to zdá být malý krùèek, ale ka�dý krùèek je souèástí

cesty…

Akce a aktivity

Poøádali jsme nìkolik zdaøilých spoleèných akcí, na nich�

Tyfloservis spolupracoval s TyfloCentrem Karlovy Vary.

Spolu s osvìtou a pøímými ukázkami chùze s bílou holí na

speciálnì pøipravené dráze a pøedvádìním kompenzaè-

ních pomùcek, probíhala i prezentace slu�eb Tyfloservi-

su, aby je návštìvníci mohli ve svém okolí doporuèit lidem,

je� by tyto informace mohly pøivést s potøebou odborné

pomoci do našeho støediska. Pouèení bylo prostøednic-

tvím odborných pøednášek zprostøedkováno v roce 2005

pìti stùm padesáti dvìma osobám, z toho nìkolika stov-

kám dìtí, pro které jsme pøipravili aktivity, ve kterých se

mohly zá�itkovou formou, tedy se zavøenýma oèima

a v klapkách, seznámit s obtí�ností nìkterých bì�ných èin-

ností bez pomoci zraku.

Významnou akcí, na ní� se Tyfloservis pøímo podílel, bylo

otevøení nové budovy Krajské knihovny. V moderní roz-

lehlé budovì bylo zøízeno pøíhodnì situované a skvìle

vybavené oddìlení pro zrakovì posti�ené, se kterým spo-

lupracuje Tyfloservis prakticky stále, a� u� formou propùj-

èování pomùcek k poøádání výstav, doporuèování jeho

slu�eb našim klientùm, pro nì� je samozøejmì toto oddì-

lení velkým pøínosem, èi pøi projednávání otázek pøístup-

nosti knihovny pro klienty. 

Za podporu projektùm dìkujeme: 

�ádost o poskytnutí neinvestièní úèelové dotace do

oblasti sociální péèe a zdravotnictví na rok 2005

Statutární mìsto Karlovy Vary

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

KV Oznamovatel, reklamní agentura

S.N.E.T. partner spol. s r.o. 

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Oblastní odboèky SONS ÈR a TyfloCentrum Karlovy Vary,

o.p.s, Oèní lékaø specialista S4 MUDr. Jiøí Prokop ve spo-

lupráci s optikou Omnia a ostatní oèní lékaøi v regionu,

odbory sociálních vìcí úøadù, mìst a obcí v regionu, kraj-

ská knihovna Karlovy Vary, støední školy v kraji, které nám

ka�doroènì pomáhají pøi zajištìní sbírky Bílá pastelka.
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Adresa: Mozartova 6, 360 20 Karlovy Vary 

Telefon/Fax: 353 236 068

E-mail:  k.vary@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Ladislava Alexandra Šporová

Instruktor: Pavlína Èerníková (od bøezna do èervna)

Klient Tyfloservisu musí pøi ka�dé cestì touto ulicí pou-

�ívat horní bezpeènostní dr�ení proti nebezpeèné pøeká�-

ce, která mu jinak míøí pøímo do èela
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Liberecké støedisko Tyfloservisu se nachází v centru

mìsta poblí� Soukenného námìstí. 

Èinnost støediska

Za úèelem krátkodobých a dlouhodobých kurzù nás vyhle-

dávali spíše mladší lidé, naopak senioøi, smutní ze sku-

teènosti, �e s pøíchodem dùchodového vìku nemohou

dìlat to, naè se tak tìšili - èíst knihy, pøicházeli pøedevším

ke zkoušení speciálních optických pomùcek, které mohou

jejich situaci vylepšit. Mnoho lidí nás také vyhledalo za

úèelem jednorázové porady (495 kontaktù). Je pozitivní,

�e pøibývá klientù, kteøí k nám pøicházejí na doporuèení

svého oèního lékaøe. 

Pøíbìh

Osobní pøíbìhy našich klientù jsou rozmanité a tak èasto

musíme obdivovat �ivotní odvahu nejen tìchto lidí, ale

také stateènost a bojovnost jejich rodinných pøíslušníkù.

Pan Milan pøed dvìma roky zcela oslepl po pádu z cister-

ny. Úraz byl tak tì�ký, �e nejprve nebylo jisté, zda vùbec

pøe�ije. Dlouhou dobu se Milan za velkého úsilí rodiny uèil

opìt �ít. Nejprve nebyl schopen základních hygienických

návykù ani orientace v prostoru, trpìl depresí, chtìl pouze

spát. Spoleènì jsme se vìnovali nácviku prostorové ori-

entaci a samostatného pohybu, sebeobslu�ným doved-

nostem, pozdìji také Braillovu písmu, abychom trénovali

pamì� a napomohli tak hojení poranìného mozku. Práce

s panem Milanem nebyla v�dy snadná, bez velké podpo-

ry rodiny by byla takøka nemo�ná. Jeho stav se náhle zaèal

zlepšovat a co víc… na jedno oko zaèal vidìt! Jeho vidì-

ní zatím sice není ideální, bude pøedmìtem zrakového tré-

ninku, ale pøed námi je nový Milan. Milan veselejší,

aktivnìjší, š�astnìjší a samostatnìjší. Jako správný mu�

vyu�il svého èásteènì navráceného zraku a prohlédl si

instruktorku Tyfloservisu. "No vidíte, já jsem si myslel, �e

jste vìtší dámièka," øekl po dùkladné prohlídce. Má to brát

instruktorka jako poklonu èi pøesnì naopak? Ké� by si tyto

otázky mohla klást u ka�dého klienta…Michalùv pokrok je

radostí také pro ni. 

Akce a aktivity

Také v tomto roce jsme se sna�ili o prezentaci naší èin-

nosti u široké laické i odborné veøejnosti. Jako úspìšné

a smysluplné jsme hodnotili pøedevším pøednášky pro stu-

dentky zdravotnických škol a znaèný zájem o naše slu�by

jsme zaznamenali na diabetologické konferenci, urèené

zdravotním sestrám z celé republiky. Byli jsme opìt oslo-

vováni v otázkách øešení architektonických bariér a v létì

jsme byli povìøeni vedením rekondièního pobytu. Potìši-

lo nás, kdy� jsme získali finanèní prostøedky od sponzorù,

kteøí tak reagovali na naši konkrétní práci s klienty bez

toho, �e bychom o cokoliv po�ádali. Nezbývá ne� si pøát,

aby bylo více takto všímavých sponzorù…

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Nevidomí a slabozrací Libereckého kraje

Nadace Euronisa

Statutární mìsto Liberec

Sociální rehabilitace obèanù se zrakovým posti�ením

Statutární mìsto Liberec

Kompenzaèní pomùcky pro zrakovì posti�ené

Mìsto Jablonec nad Nisou

Sociální rehabilitace obèanù s tì�kým zrakovým posti�e-

ním

Nadace Euronisa

Po tmì, ale samostatnì

Liberecký kraj

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Provident Financial, s.r.o.

Mlýn Perner Svijany, spol. s r.o.

Stavby silnic a �eleznic, a.s. 

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Média Libereckého kraje, Mìstská knihovna v Turnovì,

optici, oèní lékaø specialista a další oèní lékaøi v kraji, soci-

ální referáty, SONS ÈR, støední zdravotnické školy Libe-

rec, Turnov a další støední školy, TyfloCentrum Liberec,

o.p.s. a další instituce
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Adresa: Dr. Milady Horákové 333/9, 460 01 Liberec

Telefon/Fax: 485 109 990

E-mail: liberec@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Jitka Fajmonová

Instruktor: Iva Šolcová

Výuka Braillova písma na kolíèkové písance
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Olomoucké støedisko Tyfloservisu se nachází v blízkosti

Fakultní nemocnice. 

Èinnost støediska

V souèasné dobì je vìkový prùmìr našich klientù 39,5 let.

Doufáme, �e to svìdèí mimo jiné o vèasné informovanos-

ti o našich slu�bách. Poèet úèastníkù rùzných krátkodo-

bých nebo dlouhodobých kurzù byl dohromady 90.

Olomoucké støedisko se mù�e pochlubit tradicí poøádání

dovednostních soutì�í pro nevidomé. Poøádáme pravi-

delnì soutì� v prostorové orientaci a samostatném pohy-

bu s bílou holí Tyflomobil, soutì� ve ètení a psaní Braillova

písma, v psaní na kanceláøském stroji nebo klávesnici

poèítaèe a soutì� v sebeobsluze A je to!

Pøíbìh

První cesta do zapadlé vísky byla dlouhá. Vìdìla jsem, �e

jedu za mladým mu�em, který �ije se svou matkou

v malém domeèku. Tenkrát mìl 27 let a dlouhodobì velké

problémy. V dìtství mu lékaøi zjistili Diabetes mellitus

I. stupnì. Ve 25 letech pøišel o zrak. Pøes další �ivotní kotr-

melce se rozhodl, �e se pokusí zaèít znovu. Pùsobil nave-

nek sebejistì a odhodlanì, ale vnitøní zralejší sebevìdomí

dosud tak pevné nebylo. Zaèal se uèit Braillovo písmo,

psaní na kanceláøském stroji a chùzi s bílou holí. Potøe-

boval spoustu èasu a taky prostor, aby si o tom všem, co

pro�ívá a èemu se uèí, mohl povídat. Potøeboval motiva-

ci, aby to nevzdával, ale nauèil se novým vìcem a zaèal

být opìt samostatný. Pozdìji zvládl i obsluhu poèítaèe

a zaèal pøemýšlet, �e si dodìlá vzdìlání. Pøes zdravotní

problémy, které cukrovka pøináší, zaèal doufat, �e se mu

to podaøí. Nìkolikrát se ocitl na hranici �ivota a smrti, jak

to u hypoglykémií bývá. Zaèal studovat, ale zdravotní pro-

blémy mu nedovolily pokraèovat, postupnì ztratil kama-

rády, pøišel o pøítelkyni. Pøes všechny nezdary se ale

nevzdal. Sebevìdomí, které mu døíve chybìlo, zaèíná rùst.

Poøizuje si vodicího psa a rozhodne se odstìhovat z ves-

nièky od mámy, která mu zajiš�uje urèitý komfort. Jde dále

a ocitá se ve mìstì, které mu nabízí nové mo�nosti, spo-

leènost, vìtší samostatnost. Jeho zdravotní stav se však

zhoršuje a on pøemýšlí o dalších mo�nostech. Zaèal si vìøit

a s tím, co se v Tyfloservisu mohl nauèit, se stal jeho �ivot,

i pøes zrakové posti�ení, zase optimistiètìjší. Mo�ná ho

v budoucnu potká nová pøítelkynì, jeho pøáním je i praco-

vat.

Akce a aktivity

V rámci Dnù zdravotnì posti�ených Vivat Vita 2005 naše

støedisko pøipravilo osvìtovou akci Ruce - pozdrav na

dálku. Symbolický pozdrav zrakovì posti�eným - výtvar-

nì ztvárnìnou vlastní dlaò - poslalo 160 obèanù. Zaslaná

ztvárnìní lidských rukou byla poté reliéfnì dotvoøena

a vystavována. 

Pracovnice našeho støediska pøispìla 2 hmatovými kni-

hami za naši republiku do mezinárodní soutì�e dìtských

hmatových knih ve francouzském Dijonu (Projekt Tactus

and Tyflo).

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Zajištìní sociálnì rehabilitaèních slu�eb pro nevidomé

a slabozraké v Olomouckém kraji

Mìsto Prostìjov

Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Mìsto Pøerov

Statutární mìsto Olomouc

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Panav, a.s.

MUDr. Alena Švecová

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Katedra speciální pedagogiky Univerzity Palackého Olo-

mouc, Magistrát mìsta Olomouc a obecní úøady v Olo-

mouckém kraji, oblastní odboèka SONS ÈR, Prodejna

Tyflopomùcek Olomouc, Støední zdravotnická a vyšší

zdravotnická škola v Olomouci, TyfloCentrum Olomouc,

o.p.s., VOŠ Caritas, VOŠ Dorkas
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Adresa: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc 

Tel: 585 428 111

Fax: 585 415 430

E-mail: olomouc@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Mgr. Veronika Haiclová

Instruktoøi: Mgr. Dagmar Dvorská

Mgr. Alena Pírková

Osvìtová akce v rámci Dnù zdravotnì posti�ených 2005

Vivat Vita - Ruce - pozdrav na dálku
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OOSSTTRRAAVVAA

Tyfloservis Ostrava se v prùbìhu léta roku 2005 pøestì-

hoval do nových prostor v centru Ostravy. Nové sídlo se

nachází pøímo u Magistrátu mìsta Ostravy a stalo se tak

dostupnìjším vìtšímu poètu potenciálních u�ivatelù.

Èinnost støediska

V roce 2005 pokraèoval trend zvyšování zájmu o kurz pro-

storové orientace a samostatného pohybu. Mezi klienty se

objevuje více mladých osob, i nadále pøeva�ují �eny.

Poèet frekventantù v kurzech byl 55. V roce 2005 probìhl

úspìšnì první skupinový kurz sociálních dovedností podle

nové metody (holandského sociologa M. Goldsteina). 

Pøíbìh

Paní J. je klientkou Tyfloservisu od konce roku 2004, kdy

se u ní naplno rozvinuly dùsledky zrakové vady. Kvùli

zú�enému zornému poli projevila zájem o kurz ètení

a psaní Braillova písma a o kurz prostorové orientace. V té

dobì �ila v rodinném domì spoleènì se svým man�elem,

který ji velice podporoval v samostatnosti. Klientka se

intenzivnì vìnovala nácviku Braillova písma a zvládla ho

v prùbìhu dvou mìsícù. Ihned navázala kurzem prosto-

rové orientace a ji� na jaøe roku 2005 samostatnì zvláda-

la trasy nejen v okolí svého domu, ale také do Tyfloservisu

vèetnì pøestupování z dálkových linek. 

V létì 2005 opustil paní J. po vá�né nemoci její man�el

a musela se tak rozhodnout, zda se dál starat sama o svùj

dùm nebo hledat jiné mo�nosti. Klientka se nakonec roz-

hodla pro obtí�nìjší cestu a bez vìtších problémù starost

o dùm zvládá. V budoucnu se paní J. chystá ucházet o pra-

covní uplatnìní na pozici koordinátora projektu ve spo-

leènosti, která té� pracuje pro lidi s posti�ením zraku.

Akce a aktivity

Událostí, která nejvíce zasáhla chod støediska Tyfloservi-

su v roce 2005, bylo stìhování do nových prostor v cent-

ru Ostravy. V èervnu se našly vhodné prostory a v prùbìhu

letních mìsícù probíhaly pøípravné práce ke stìhování

a souèasnì stavební úpravy nových prostor. Slavnostní

otevøení za úèasti vrcholných zástupcù mìsta probìhlo

10. 11. 2005.

Dùle�itou èinností ostravského Tyfloservisu jsou konzul-

tace zamìøené na odstraòování architektonických bariér.

V roce 2005 se støedisko Tyfloservisu Ostrava mimo jiné

podílelo na prùzkumu bezbariérové pøístupnosti kulturních

zaøízení, bankovních ústavù, finanèních úøadù a ubytova-

cích zaøízení v Moravskoslezském kraji. Poskytli jsme 66

odborných konzultací zamìøených na odstraòování archi-

tektonických bariér. 

V prùbìhu roku 2005 pokraèovalo aktivní zapojení Tyflo-

servisu do naplòování komunitního plánu sociálních slu-

�eb ve mìstì Ostrava. Díky komunitnímu plánu se

podaøilo vydat spoleèný propagaèní leták všech organiza-

cí, které ve mìstì Ostrava poskytují slu�by pro osoby se

zrakovým posti�ením. 

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Prùzkum bezbariérové pøístupnosti staveb obèanské vyba-

venosti v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj 

Sociální rehabilitace tì�ce zrakovì posti�ených

Moravskoslezský kraj 

Úøady mìstských obvodù v Ostravì - Jih, Hrabová, Vít-

kovice, Plesná, Nová Ves, Moravská Ostrav a Pøívoz 

Úøady mìst a obcí - Orlová, Dìtmarovice, Karviná,

Kopøivnice, Petøvald, Bolatice, Havíøov

Nové spoleèné prostory pro zajištìní slu�eb nevidomým

a tì�ce zrakovì posti�eným obèanùm

Statutární mìsto Ostrava 

Zraková stimulace obèanù s tì�kým zrakovým posti�ením

v MS kraji

Nadace rozvoje zdraví Karviná 

Propagace a zpøehlednìní slu�eb pro obèany s tì�kým

zrakovým posti�ením

Statutární mìsto Ostrava 

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Abel - Computer, s.r.o., Hospiterm, s.r.o., oblastní odboè-

ka SONS ÈR Ostrava, Optika Martin Falhar, Ostravská

univerzita - Zdravotnì sociální fakulta a Filozofická fakul-

ta, Sdru�ení Kafira, Sdru�ení pro �ivotní prostøedí zdra-

votnì posti�ených v ÈR, Speciálnì pedagogické centrum

Ostrava - Zábøeh, Støedisko rané péèe Ostrava, TyfloCent-

rum Ostrava, o.p.s., VOŠ sociální Ostrava - Mariánské Hory
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Adresa: Sadová 5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a

Pøívoz (od 1. 9. 2006)

Telefon/Fax: 596 783 227

E-mail: ostrava@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Mgr. Bohumil Bocviòok

Instruktoøi: Antonín Vanìk

Edita Janková

Pavla Prymusová (do èervna)

Dùm slu�eb pro nevidomé a slabozraké - nové sídlo

støediska Tyfloservisu v Ostravì
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PPLLZZEEÒÒ

Støedisko sídlí od svého poèátku v administrativní budovì

mìstského obvodu Plzeò 3, poblí� klidné vilové èásti

zvaná Bezovka, 5 minut chùze od mìstské dopravy. 

Èinnost støediska

Ji� tradiènì se vìnujeme zrakovì posti�eným diabetikùm

na rekondici poøádané I. Interní klinikou FN Plzeò. Diabe-

tici se zrakovým handicapem navštìvují støedisko v prù-

bìhu roku stále èastìji, v roce 2005 pøedstavovala tato

skupina 14 % všech klientù. Velkou èást zájemcù o slu�-

by støediska tvoøí lidé starší 65 let (57 %). Vyšší vìk byl

zaznamenán také u klientù v dlouhodobých kurzech (prù-

mìrný vìk 63 let), nejèastìji vyu�ili nabídky kurzù sebe-

obsluhy a reedukace zraku.

Pøíbìh

Z dopisu klientky adresovaného instruktorce, s ní� v minu-

losti zvládli nácvik mnoha dovedností: "Nerada bych s Vámi

ztratila kontakt. Všechno jste mne nauèila Vy. Jsem ráda, �e jsem

Vás poznala. Dìkuji za to, �e jste mìla pevné nervy, a �e jste se

mnou v nìkterých vìcech nemazala a zároveò s Vámi byla sran-

da. No, dokonale jste mne odhadla a já jsem fakt ráda, �e jste

mì pøipravila do �ivota…"

Akce a aktivity:

Ka�doroènì jsou aktivity plzeòského støediska spojeny

s Lions Clubem Plzeò - City. Ve prospìch sociální rehabi-

litace zrakovì posti�ených v kraji zorganizovali èlenové

klubu mj. ples a tradièní prodej vánoèního vína. Prodej

svaøeného vína opìt pøispìl k navázání kontaktu s veøej-

ností. Po této akci následoval pøíslib Nadace Divoké husy

zdvojnásobit výnos prodeje. Realizace této akce bude

pokraèovat v dalším roce.

Plzeòské støedisko se organizaènì podílelo na kurzu

instruktorù prostorové orientace a samostatného pohybu

nevidomých a slabozrakých, jeho� dvì èásti probíhaly

právì v tomto krajském mìstì.

Tradièní sbírku poøádanou na podporu slu�eb pro nevido-

mé (Bílá pastelka) nepøíjemnì ovlivnilo doporuèení Kraj-

ského úøadu pro støední školy, a to neuvolòovat studenty

pro úèasti na veøejných sbírkách. Situace, která v kraji

vznikla, je ojedinìlá v rámci celé republiky. Výtì�ek v kraji

poklesl v porovnání s minulým rokem o více ne� polovinu. 

V druhé polovinì roku byla zahájena rozsáhlá depistá�

nových klientù. První novinkou v prostøedcích depistá�e

jsou velkoformátové tabule (plakáty) umís�ované na insti-

tuce státní správy (sociální odbory) a oftalmologická pra-

covištì. Druhou novinkou je vznik spoleèného propa-

gaèního materiálu všech poskytovatelù sociálních slu�eb

pro dospìlé zrakové posti�ené na území kraje, který jsme

iniciovali. Leták má osvìtlit úèel a èinnosti jednotlivých

subjektù, ukázat vzájemné propojení jejich pùsobení, ale

také vyvrátit názor o jejich vzájemném konkurování.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Tyfloservis, o.p.s. - slu�by terénní individuální sociální

rehabilitace zrakovì posti�ených v Plzeòském kraji

Krajský úøad Plzeòského kraje

Slu�by pro nevidomé a slabozraké v Plzeòském kraji 

Úøad mìstského obvodu Plzeò 3

Sociální rehabilitace zrakovì posti�ených v Plzeòském

kraji

Nadaèní fond pro sociální aktivity obèanù mìsta Plznì

Podpora integrace zrakovì posti�ených do spoleènosti

Úøad mìstského obvodu Plzeò 2

Zvýšení dostupnosti slu�eb pro zrakovì posti�ené

Úøad mìstského obvodu Plzeò 1

Podpora integrace nevidomých a slabozrakých 

Úøad mìstského obvodu Plzeò 4

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Lions Club Plzeò - City

Petr Kotraba

Dana Holeèková

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Anticer a Interhelp pro sluchovì posti�ené, Centrum nezis-

kových organizací Plzeò, Centrum pro komunitní práci

Plzeòského kraje, Centrum pro zdravotnì posti�ené Roky-

cany, finanèní odbory mìstských úøadù, I. Interní klinika

FN Plzeò - Diabetologické centrum, Knihovna pro nevido-

mé Plzeò, Krajský úøad Plzeòského kraje, Lions Club

Bohemia, Lions Club Plzeò - City, Magistrát mìsta Plznì,

Oèní klinika FN Plzeò, oèní lékaøi, oftalmolog S4 -

MUDr. David Toufar, Optik studio J. Švarc, Schneider -

masokombinát Plzeò, sociální odbory mìstských úøadù,

SONS ÈR - oblastní odboèky, SPC pøi ZŠ a MŠ pro zra-

kovì posti�ené v Plzni, Støedisko rané péèe Plzeò, Støed-

ní zdravotnická škola Klatovy a další støední školy (uèilištì),

Svaz diabetikù Plzeò, UK Lékaøská fakulta v Plzni 
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Adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeò

Telefon/Fax: 377 423 596

E-mail: plzen@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Mgr. Irena Macháèková

Instruktoøi: Mgr. Pavel Macháèek 

Bc. Martina Hrdonková

Mgr. Bohuslava Dusíková (do èervence) 

Dana Danielková, DiS. (od záøí)

Mgr. Petra Dvoøáková (od prosince)

Prodej vánoèního svaøeného vína ve prospìch zrakovì

posti�ených - poøádal Lions Club Plzeò - City
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PPRRAAHHAA

Støedisko se nachází na Praze 1 nedaleko Václavského

námìstí. Zde sídlí v Domì slu�eb pro nevidomé a slabo-

zraké spolu se Sjednocenou organizací nevidomých a sla-

bozrakých ÈR a TyfloCentrem Praha, o.p.s. Vnitøní

prostory této budovy jsou øešeny tak, aby co nejvíce uleh-

èily orientaci nevidomým a slabozrakým  (napø. reliéfní

podlaha, kontrastnì barevné stìny, osvìtlení apod.)

a zároveò byly ukázkou, jak odstraòovat architektonické

bariéry z hlediska potøeb nevidomých a slabozrakých

osob.

Èinnost støediska

Specifika pra�ského støediska vyplývají pøedevším z funk-

ce hlavního mìsta, kulturního a vzdìlávacího centra - je

zde vyšší poèet klientù, z nich� velké procento jsou stu-

denti a lidé mladší 29 let (25 % z celkového poètu klientù).

Ti usilují o dosa�ení co nejsamostatnìjšího a nejsobìs-

taènìjšího zpùsobu �ivota. Je zde i velké procento lidí ve

støedním vìku (19 % ve vìku 30 - 40 let a 43 % ve vìku 41

- 60 let) z nich� mnozí jsou výdìleènì èinní. 

V roce 2005 byl velmi �ádaný kurz psaní na klávesnici PC

(27 z 66 kurzù). Kurz prostorové orientace a samostatné-

ho pohybu absolvovalo 15 klientù. Po osvojení základních

technik chùze s bílou holí se mladší klienti uèí cesty do

škol, pøechodného bydlištì, klubù apod. Lidé støedního

vìku a starší chodí sami nejen do zamìstnání, ale uèí se

i trasy za volnoèasovými aktivitami. Èást našich u�ivatelù

navštìvovala skupinovou psychoterapii (12 %). 

Pøíbìh

Paní A. pøišla o zrak následkem diabetu. Obrátila se na

nás s prosbou o pomoc v nové situaci. Ve svých devìta-

dvaceti letech ztratila samostatnost, zamìstnání,... Pod

vedením instruktorky sociální rehabilitace se nauèila èíst

a psát Braillovo bodové písmo. Nauèila se psát všemi

deseti na klávesnici poèítaèe a to jí umo�nilo obsluhovat

poèítaè i bez zrakové kontroly. V rámci kurzu prostorové

orientace zvládla trasy do míst, kam se potøebuje dostat.

Nyní má také spolehlivého "pomocníka" - vodicího psa ze

Støediska výcviku vodících psù SONS. V souèasné dobì

je pøijatá na Konzervatoø a Ladièskou školu Jana Deyla.

Díky získaným dovednostem doká�e být opìt ve velké

míøe sobìstaèná.

Akce a aktivity: 

Poøádali jsme 4. roèník benefièní koncertu S jarem za

ruku. Veøejnost jsme oslovili i nabídkou “zá�itkové dráhy”

na festivalu Mezi ploty. Pracovnice støediska se podílela

na prosazení nového mluvicího glukometru do Èíselníku

VZP ve spolupráci s firmou Elektra.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Tyfloservis - terénní a ambulantní rehabilitace nevido-

mých a slabozrakých na území kraje Praha

Magistrát hl. m. Prahy

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Polabská Stavební CZ, s.r.o.

Galop, s.r.o.

Metrostav, a.s.

Janssen-Cilag 

Bausch & Lomb, European Pharmaceuticals

Group 4 Falck 

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Dioptra, a.s. Turnov, Eschenbach, s.r.o., Galop, s.r.o.,

Gymnázium, Obchodní akademie a Obchodní škola pro

zrakovì posti�enou mláde�, Jabok - Vyšší sociálnì peda-

gogická a teologická škola, Konzervatoø a Ladièská škola

Jana Deyla, oèní lékaø specialista MUDr. Jitka Øehoøová

- Centrum zrakových vad FN Motol a další oèní lékaøi,

Optik plus, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

v Praze, Pobytové rehabilitaèní a rekvalifikaèní støedisko

pro nevidomé Dìdina, o.p.s., Sagitta Ltd., s.r.o., sociální

odbory mìstských úøadù, SONS ÈR (odboèky Praha

a Støední Èechy, Støedisko integraèních aktivit Praha,

Støedisko výcviku vodicích psù, Tyflokabinet, Tyflopo-

mùcky Praha, Metodické centrum odstraòování architek-

tonických bariér), Spektra, v.d.n., støední školy na území

Prahy a Støedoèeského kraje, TyfloCentrum Praha, o.p.s.
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Adresa: Krakovská 21, 110 00 Praha 1 

Telefon/Fax: 221 462 362, 221 462 361

E-mail: praha@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Mgr. Pavlína Šumníková

Instruktoøi: Olga Buriánková

Mgr. Karolína Kubíková (do srpna)

Barbora Šedivá (do srpna)

Mgr. Martina Wernerová (od dubna)

Ukázka výcviku sebeobsluhy - líèení
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Støedisko je situováno v centru mìsta spolu s dalšími sub-

jekty poskytujícími sociální slu�by. Je tak dobøe zajištìna

dostupnost a okam�itá návaznost slu�eb.

Èinnost støediska

Dlouhodobì se podílíme na rozvoji komunitního plánová-

ní, nyní konkrétnì na 3. komunitním plánu péèe mìsta Ústí

nad Labem.

Úspìšné ukonèení studia zrakové terapie jednoho

z instruktorù pøispìlo k vypracování praktických pomùcek

pro pøesnìjší diagnostiku dùsledkù zrakového posti�ení.

Stali jsme se tak èastými konzultanty pro školy s �áky se

zrakovým posti�ením zaøazenými do integrace.

V návaznosti na tuto èinnost a zjištìní, �e podobné, vhod-

nì upravené postupy, se dají dobøe vyu�ít i u dospìlých

osob se zrakovým posti�ením, jsme pøipravili podklady pro

vytvoøení zá�itkové a stimulaèní místnosti.

Statistické údaje o našich klientech ukazují na trend stále

se sni�ujícího prùmìrného vìku osob, kterým byly poskyt-

nuty slu�by v dlouhodobých a krátkodobých kurzech - 46

let, zatímco pøi jednorázových intervencích je prùmìrný

vìk osob 69 let. Celkový poèet kurzù rehabilitace je 107. 

Pøíbìh

Pan H. naši organizaci kontaktoval ji� pøed nìkolika lety.

K tì�kému poškození zraku u nìj došlo následkem mno-

haletého onemocnìní diabetem. Z nabízených slu�eb roz-

hodnì odmítal právì ty aktivity, jejich� nácvik by byl

nejvhodnìjší - sebeobslu�né dovednosti a nácvik prosto-

rové orientace. Zabývali jsme se tedy tréninkem psaní na

klávesnici a pan H. se nauèil výbornì pracovat s poèíta-

èem. Po èase však zjistil, �e vyjít si sám ven, nìco si kou-

pit nebo jen tak na procházku, je lákavé. Po mnoha

obtí�ích a hodinách tvrdé práce pøi nácviku prostorové ori-

entace obdivuhodnì pøekonal svùj záva�ný handicap

a samostatnì zvládl i slo�ité trasy ve mìstì, kde �ije. 

Z dopisù pana H.: "… Díky za jemnost, trpìlivost a pochope-

ní, s jakým pøistupujete k lidem, které se sna�íte vrátit do, ales-

poò trochu, bì�ného �ivota. Jsem pøesvìdèen o tom, jeliko� jsme

spolu urèitým, by� krátkým, úsekem �ivota prošli, �e doká�ete pøi-

nášet lidem �ijícím ve tmì jakési svìtlo nadìje… Vytrvejte, pro-

sím, u této záslu�né slu�by." 

Akce a aktivity

Jako ji� tradiènì jsme se zúèastnili Týdnù pro duševní

zdraví. V letošním roce se v rámci této aktivity konal

v mìstských sadech v Ústí nad Labem Happening "Zdra-

ví - styl �ivota". Naše støedisko zde pøipravilo hmatovou

dráhu a pro sportovnìji zalo�ené zájemce jízdu na dvou-

kole. Zajímavostí se stal stánek s ukázkou oèní jógy.

Návštìvníci se také mohli výtvarnì podílet na vzniku man-

daly.

Za podporu projektùm dìkujeme: 

Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní støedisko sociální

rehabilitace

Siemens, s.r.o.

Tyfloservis 2005 - sociální rehabilitace tì�ce zrakovì

posti�ených osob

Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor sociálních vìcí 

Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví

Tyfloservis 2005 - Terénní a ambulantní sociální rehabi-

litace tì�ce zrakovì posti�ených

Statutární mìsto Ústí nad Labem 

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Lions Club Ústí nad Labem 

Radka Mikušová

MUDr. Jana Kostolná, Oèní ordinace v Dìèínì

Oèní optika J & J v Ústí nad Labem

Senátor MUDr. Pavel Sušický

Tiskárna BAUER

Ústecký deník

Èeská tisková kanceláø - oblastní redakce

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Arkádie, spoleènost pro komplexní péèi zdravotnì posti-

�ených, Centrum komunitní práce, o.s. v Ústí nad Labem,

Centrum slu�eb pro zdravotnì posti�ené v Ústí n. L.

a v Lounech, distribuøi a dodavatelé kompenzaèních

a optických pomùcek, Dobrovolnické centrum, o.s., Karko,

v.d.n., Komunitní nadace Ústí n. L., Magistráty mìst Most,

Teplice, Ústí nad Labem - odbor péèe o obèany, mìstské

úøady, oblastní odboèky SONS ÈR Dìèín, Louny, Teplice

a Ústí n. L., oftalmolog specialista (tzv. S4) MUDr. Martin

Hovorka a další oèní lékaøi, Speciálnì pedagogické cent-

rum - Démosthenes, o.p.s. a Škola Jaroslava Je�ka, støed-

ní školy Ústeckého kraje, TyfloCentrum Ústí nad Labem,

o.p.s., Univerzita J. E. Purkynì v Ústí n.L., vyšší odborné

školy Ústeckého kraje.
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Adresa: Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon/Fax: 475 201 777

E-mail: usti@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Bc. Nikol Aková

Instruktor: Lenka Lorencová, DiS.

Terapeutický program - rozvoj hmatových dovedností

(rekondice v Jílovém u Dìèína v èervenci 2005)
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Krajské ambulantní støedisko ve Zlínì se nachází v klidné

okrajové èásti mìsta zvané Burešov, u komunikace ve

smìru Holešov, ZOO Lešná. Je velmi dobøe dostupné

automobilem i mìstskou hromadnou dopravou. Zastávka

MHD je necelých 200 m od budovy, automobil je mo�no

zaparkovat pøímo u budovy.

Èinnost støediska

V roce 2005 se klientská práce støediska Zlín ji� tradiènì

nejintenzivnìji zamìøovala na terénní rehabilitaci osob

s tì�kým zrakovým posti�ením ve Zlínském kraji, ale

nemalou èást naší práce obsáhly i slu�by poskytované for-

mou ambulantní. 

Z terénních slu�eb byl ji� tradiènì nejvìtší zájem o výuku

a nácviky spojené s prostorovou orientací a samostatným

pohybem lidí se zrakovým posti�ením, pomoc pøi výbìru

tras, dále výuku sebeobslu�ných dovedností, psaní na klá-

vesnici kanceláøského stroje a poèítaèe a výuku Braillova

bodového písma. Celkový poèet krátkodobých a dlouho-

dobých rehabilitaèních kurzù byl 26. 

U ambulantních slu�eb se nejèastìji jednalo o ukázky

a doporuèování speciálních optických i neoptických pomù-

cek usnadòujících ètení a dále poradenství a informace

ohlednì mo�ností další rehabilitace pro nevidomé a sla-

bozraké.

Zaznamenáváme nárùst lidí mladšího vìku se zájmem

o výuku vlastnoruèního podpisu, psaní na klávesnici PC,

sebeobslu�ných dovedností a pomoc pøi zvládnutí obslu-

hy nároèných kompenzaèních pomùcek, jako jsou tele-

vizní kamerové lupy a jiné zvìtšovací systémy, ozvuèené

mobilní telefony a další. Odborná pomoc pøi odstraòová-

ní architektonických bariér je stále velmi �ádána ze stra-

ny stavebních organizací a úøadù.

Pøíbìh

Mezi našimi klienty by bylo mo�né nalézt rozmanité �ivot-

ní osudy, pøíbìhy ze �ivota lidského, ale za všechny tento:

v dobì pøed nìkolika lety jsme byli seznámeni s paní, která

pøedtím postupnì pøišla o zrak z dùvodu vá�né nemoci.

Navíc, po smrti man�ela zùstala sama. Mìla starostlivé

dìti, ale �ijící daleko od místa jejího bydlištì. Samota

a závislost na okolí byly velmi tí�ivé, nicménì po pár

letech, a také díky intenzivní práci v kurzech prostorové

orientace, sebeobsluhy a koneènì díky vodicímu psu, se

paní podaøilo natolik osamostatnit, �e nyní, dle vlastních

slov, �ije spokojený a plnohodnotný �ivot s pøáteli a dìtmi

i s vnouèaty.

Akce a aktivity

Z další èinnosti pova�ujeme za pozoruhodnou mo�nost

pøedvést našim u�ivatelùm nové elektronické pomùcky

pro prostorovou orientaci (napø. laserovou hùl), které Tyf-

loservis zakoupil. Dále jsme se úèastnili konzultací expo-

nátù pro kurátory výstavy Design do tmy - návrhù

u�itkových pøedmìtù se speciálním zøetelem na snadnou

pou�itelnost pro nevidomé a slabozraké. Zahranièní spo-

lupráci znamenal podíl pracovníka støediska na kurzech

instruktorù prostorové orientace a samostatného pohybu

pro Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Specifické intenzivní práci se zrakovì posti�enými jsme se

vìnovali na tøech rekondicích. Pøednášky pro studenty

støedních zdravotnických škol mìly za cíl hlavnì osvìtu. 

Za podporu projektùm dìkujeme:

Cesta ze tmy 2005 - základní rehabilitace nevidomých a

slabozrakých

Pozdraveno budi� svìtlo - 5. benefièní koncert Hradiš�a-

nu s Jiøím Pavlicou v Mìstském divadle Zlín

Statutární mìsto Zlín 

Dárcùm a pøíznivcùm dìkujeme: 

Tescoma, a.s. Zlín

anonymní dárce, Zlín

Muzika Hradiš�an s Jiøím Pavlicou

Za dobrou spolupráci dìkujeme: 

Èeský rozhlas Brno, Hradiš�an s Jiøím Pavlicou, Krajský

úøad Zlínského kraje, Magistrát mìsta Zlína - Statutární

mìsto Zlín, Malá scéna (divadlo), Mìstské divadlo Zlín,

mìstské úøady ve Zlínském kraji, oèní chirurg prim.

MUDr. Pavel Stodùlka, Ph.D., oèní lékaøi, oftalmolog spe-

cialista - MUDr. Ladislava Machová, optik Zdenìk Mezír-

ka, SONS ÈR (oblastní odboèka Zlín, Støedisko výcviku

vodicích psù Praha a další), Speciálnì pedagogické cent-

rum ve Zlínì, Spektra, v.d.n., støední zdravotnické školy,

støední školy, gymnázia a støední odborná uèilištì v kraji,

TV Beskyd, TV Emurfilm, TV-NET, TyfloCentrum Zlín,

o.p.s., Zlínské noviny a všichni další, kteøí, by� i drobnou

pomocí, podpoøili nás a naše klienty.
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Adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín

Telefon/Fax: 577 437 133

E-mail: zlin@tyfloservis.cz

Vedoucí støediska: Petr Mach

Instruktor: Bohdana Chudárková

Benefièní koncert Pozdraveno budi� svìtlo - 

Hradiš�an s Jiøím Pavlicou a Alice Holubová
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ROÈNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA

Rozvaha

(v celých tisících Kè)

Stav k prvnímu dni úèetního období: -1-

Stav k poslednímu dni úèetního období: -2-

AKTIVA -1- -2-

A. Dlouhodobý majetek celkem 4 345 1 665

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 57 57

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57 57

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 14 773 15 961

3. Stavby 39 39

4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 8 997 9 211

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 737 6 711

A.III. Dlouhodobý finanèní majetek celkem 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 10 485 - 14 353

4. Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku - 57 - 57

6. Oprávky ke stavbám -6 - 7

7. Oprávky k sam. mov. vìcem a soub. mov. vìcí - 7 121 - 7 578

10. Oprávky k drobnému dlouhod hm. majetku - 3 301 - 6 711

B. Krátkodobý majetek celkem 9 839 9 101

B.I. Zásoby celkem 0 0

B.II. Pohledávky celkem 501 577

4. Poskytnuté provozní zálohy 461 495

5. Ostatní pohledávky 2 2

13. Nároky na dotace a ostatní zúètování 

s rozpoètem org. územních samosprávních celkù 38 80

B.III. Krátkodobý finanèní majetek celkem 9 221 8 405

1. Pokladna 100 103

3. Úèty v bankách 9 121 8 302

B.IV. Jiná aktiva celkem 117 119

1. Náklady pøíštích období 117 119

AKTIVA CELKEM 14 184 10 766

PASIVA -1- -2-

A. Vlastní zdroje celkem 12 772 9 245

A.I. Jmìní celkem 12 628 11 137

1. Vlastní jmìní 2 807 2 997

2. Fondy 9 821 8 140

A.II. Výsledek hospodaøení celkem 144 -1 892

1. Úèet výsledku hospodaøení 144 -1 892

B. Cizí zdroje celkem 1 412 1 521

B.I. Rezervy celkem 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1 334 1 457

1. Dodavatelé 204 239

4. Ostatní závazky 4 5

5. Zamìstnanci 424 450

7. Závazky k institucím sociálního zabezpeèení 

a veøejného zdravotního pojištìní 220 213

9. Ostatní pøímé danì 43 45

22. Dohadné úèty pasivní 439 505

B.IV. Jiná pasiva celkem 78 64

B.IV.1. Výdaje pøíštích období 0 3

2. Výnosy pøíštích období 78 61

PASIVA CELKEM 14 184 10 766

Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kè)

Èinnost hlavní: -1-

Èinnost hospodáøská: -2-

Èinnost celkem: -3-

NÁKLADY -1- -2- -3-

A.I. Spotøebované nákupy celkem 5 354 0 5 354

1. Spotøeba materiálu 5 071 0 5 071

2. Spotøeba energie 279 0 279

3. Spotøeba ostatních 

neskladovatelných dodávek 4 0 4

A.II. Slu�by celkem 3 944 0 3 944

5. Opravy a udr�ování 447 0 447

6. Cestovné 202 0 202

7. Náklady na reprezentaci 1 0 1

8. Ostatní slu�by 3 294 0 3 294

A.III. Osobní náklady celkem 8 812 0 8 812

9. Mzdové náklady 6 575 0 6 575

10. Zákonné sociální pojištìní 2 237 0 2 237

A.IV. Danì a poplatky celkem 12 0 12

16. Ostatní danì a poplatky 12 0 12

A.V. Ostatní náklady celkem 301 0 301

24. Jiné ostatní náklady 301 0 301

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných polo�ek celkem 805 0 805

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 805 0 805

A.VII. Poskytnuté pøíspìvky celkem 302 0 302

31. Poskytnuté pøíspìvky zúètované mezi 

organizaèními slo�kami 300 0 300

32. Poskytnuté èlenské pøíspìvky 2 0 2

A.VIII. Daò z pøíjmù celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 19 530 0 19 530

VÝNOSY -1- -2- -3-

B.I. Tr�by za vlastní výkony 

a za zbo�í celkem 82 6 88

2. Tr�by z prodeje slu�eb 82 6 88

B.II. Zmìny stavu vnitroorganizaèních 

zásob celkem 0 0 0

B.III. Aktivace celkem 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem 2 892 0 2 892

15. Úroky 33 0 33

17. Zúètování fondù 2 664 0 2 664

18. Jiné ostatní výnosy 195 0 195

B.V. Tr�by z prodeje majetku, zúètování 

rezerv a opravných polo�ek celkem 63 0 63

19. Tr�by z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 63 0 63

B.VI. Pøijaté pøíspìvky celkem 2 288 0 2 288

27. Pøijaté pøíspìvky (dary) 2 288 0 2 288

B.VII. Provozní dotace celkem 12 307 0 12 307

29. Provozní dotace 12 307 0 12 307

VÝNOSY CELKEM 17 632 6 17 638

C. Výsl. hospodaøení pøed zdanìním - 1 898 6 - 1 892

34. Daò z pøíjmù 0 0 0

D. Výsledek hospodaøení po zdanìní - 1 898 6 -  1 892

Pøíloha

ODSTAVEC 1

Firma: Tyfloservis, o.p.s.

Sídlo: Krakovská 21, 110 00  Praha 1

IÈ: 26200481

Právní forma úèetní jednotky: obecnì prospìšná spoleènost

Pøedmìt podnikání (popø. úèel zøízení): slu�by nevidomým a slabozrakým

Rozvahový den: 31. 12. 2005

Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. 12. 2005

Datum vzniku úèetní jednotky (popø. zahájení èinnosti): 18. 9. 2000

Osoba odpovìdná za úèetnictví: PhDr. Josef Cerha

Osoba odpovìdná za úèetní závìrku: PhDr. Josef Cerha

V Praze dne 22. 3. 2006

Jména a pøíjmení èlenù statutárních orgánù:

JUDr. Karel Nový, pøedseda správní rady

Mgr. Viktor Dudr, èlen správní rady

Doc. PhDr. Lea Švecová, Ph.D., èlen správní rady

Jména a pøíjmení èlenù dozorèích orgánù: 

Ing. Jan Strašrybka, pøedseda dozorèí rady

PhDr. Jiøí Reichel, èlen dozorèí rady

JUDr. Radmila Chadimová, èlen dozorèí rady

Popis organizaèní struktury ÚJ, popø. zásadní zmìny bìhem ÚO: �ádné nenastaly

Popis zmìn a dodatkù provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstøíku: 

zmìny v osobách èlenù správní a dozorèí rady

ODSTAVEC 3

Prùmìrný pøepoètený poèet zamìstnancù bìhem ÚO: 37

Osobní náklady: 8 812 730,- Kè

Èlenové øídících orgánù (poèet): 0

Osobní náklady: 0

Odmìny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odmìny èlenùm statutárních a dozorèích orgánù: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazkù bývalých èlenù vyjmenovaných

orgánù: 0

ODSTAVEC 5

Pou�ité obecné úèetní zásady: 

ÚJ úètuje v souladu se zákonem o úèetnictví, vyhláškou è. 504/2002 Sb. a Èeskými

úèetními standardy pro organizace, jejich� hlavním pøedmìtem èinnosti není podni-

kání.

Pou�ité úèetní metody: 

ÚJ úètuje v soustavì podvojného úèetnictví, úèetnictví je vedeno prostøedky výpoèet-

ní techniky, SW Kalkul2. Prvotní doklady i tiskové výstupy jsou archivovány v sídle

spoleènosti. 

Zpùsob oceòování: 

Majetek i závazky jsou oceòovány v souladu se zákonem o úèetnictví. 

Zpùsob odpisování:

Odpisování majetku je provádìno na základì odpisového plánu, sestaveného

v závislosti na dobì pou�itelnosti jednotlivých druhù majetku. V roce 2005 byla pro-

vedena zmìna metodiky odpisování drobného dlouhodobého majetku z dùvodu lepší

prùkaznosti pøi vyúètování dotací. Veškerý drobný dlouhodobý majetek byl odepsán

do nákladù. 

Odchylky od vìrného a poctivého obrazu pøedmìtu úèetnictví: Nejsou.

Zpùsob stanovení opravných polo�ek: Opravné polo�ky nebyly stanoveny. 

Zpùsob stanovení oprávek k majetku: 

Oprávky k majetku byly stanoveny v souladu s odpisovým plánem.

Zpùsob pøepoètu údajù v cizích mìnách na èeskou mìnu: 

Pro pøepoèet cizích mìn je pou�íván aktuální kurz ÈNB, pouze pro vklady a výbìry

v hotovosti je pou�íván aktuální kurz banky. 

ODSTAVEC 6

Významné polo�ky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanèní

a majetkové situace a výsledku hospodaøení ÚJ, které nevyplývají pøímo z rozvahy: 

Nejsou. 

Významné polo�ky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení

finanèní a majetkové situace a výsledku hospodaøení ÚJ, které nevyplývají pøímo

z výkazu zisku a ztráty: Nejsou. 

Zvláštì uvádìné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty

samostatnì vykázány:

Domìrky splatné danì z pøíjmu za minulá ÚO: Nejsou.

Rozpis odlo�eného daòového závazku nebo pohledávky: Není.

Rozpis rezerv: Nejsou.
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Dlouhodobé bankovní úvìry vèetnì úrokových sazeb: Nejsou.

Popis zajištìní úvìru: Není.

Pøijaté dotace na investièní a provozní úèely: MZ 9 500 000,- Kè

ostatní 2 807 873,- Kè

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhùtì splatnosti: Nejsou.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší ne� pìt

let: Nejsou.

Pronajatý majetek: Není.

Majetek zatí�ený zástavním právem nebo vìcným bøemenem, s uvedením pøevede-

ného nebo poskytnutého zajištìní: Není.

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uvádìný v pøíloze s ohle-

dem na princip významnosti: Není.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okam�ikem sestavení

úèetní závìrky: Nenastaly �ádné. 

ODSTAVEC 8

Rozpis polo�ek výkazu a ztráty sestaveného podle pøílohy è. 3 k vyhlášce 500/2002

Sb.:

Výnosy

Polo�ka èástka

Tr�by za prodej zbo�í 0

Výkony 87 621,-Kè

Tr�by z prodeje dlouh. maj. a materiálu 63 000,- Kè

Ostatní provozní náklady 2 858 914,- Kè

Pøevod provozních výnosù 0

Náklady 

Polo�ka èástka

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0

Výkonová spotøeba 9 298 512,- Kè

Osobní náklady 8 812 730,- Kè

Danì a poplatky 11 696,- Kè

Odpisy DNM a DHM 804 810,- Kè

Zùstatková cena prod. dlouh. maj. a mat. 0

Zmìna stavu rezerv a opravných polo�ek 0

Ostatní provozní náklady 300 515,- Kè

Pøevod provozních nákladù 0

ODSTAVEC 11

Polo�ky vykázané v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé bì�né ÚO, které

nejsou ve výše zmiòovaných obdobích srovnatelné (§4/5 vyhl.): Nejsou. 

Zhodnocení základních údajù v úèetní závìrce

Za rok 2005 spoleènost dosáhla ztráty ve výši 1 892 154,96 Kè. Výše ztráty byla zpù-

sobena pøedevším zmìnou v metodice odpisování drobného dlouhodobého majetku,

nebo� vzhledem k nutnosti dokládat drobný majetek poøízený z dotace pøi kontrolách

nejrùznìjších úøadù bylo provedeno jednorázové doodepsání tohoto majetku do nákla-

dù. Kromì odpisù se na vzniku ztráty podílelo èerpání volných finanèních prostøedkù

minulých let, kdy tyto prostøedky byly pøevedeny prostøednictvím hospodáøského

výsledku do rezervního fondu.

Pøehled o penì�ních pøíjmech a výdajích

Pøíjmy celkem: 14 974 637,67 Kè

Výdaje celkem: 18 725 652,53 Kè

Pøehled rozsahu pøíjmù (výnosù) v èlenìní podle zdrojù

Pøíjmy:

tr�by ze slu�eb 87 621,- Kè

pøijaté úroky 32 677,60 Kè

ostatní výnosy 195 326,68 Kè

tr�by z prodeje majetku 63 000,- Kè

dotace 12 307 873,70 Kè

pøijaté pøíspìvky 3 293 626,- Kè

Vývoj a koneèný stav fondù (v Kè)

Stav k 1.1. 2005 k 31.12. 2005 Rozdíl

Rezervní fond 2 872 370,57 3 016 286,33 + 143 915,76

Nevyèerpané pøísp. SONS 2 212 342,76 521 004,37 - 299 769,61

Sbírka SONS 2004 0 989 810,- + 989 810,-

Ostatní finanèní prostøedky 0 798 761,70 +  798 761,70   

Nevyèerp. BP 2003 2 164 189,50 242 295,35 - 1 921 894,15

Nevyèerp. BP 2004 2 572 300,- 2 572 300,- 0

V prùbìhu roku došlo ke sní�ení stavu fondù spoleènosti z 9 821 202,83 Kè

k 1. 1. 2005  na 8 140 457,75 Kè k 31.12. 2005.

Vlastní jmìní vèetnì prostøedkù na poøízení dlouhodobého majetku vzrostlo 

z 2 807 259,55 Kè k 1. 1. 2005 na 2 997 369,55 Kè k 31. 12. 2005.

Stav a pohyb majetku a závazkù (v Kè)

Stav k 1.1. 2005 k 31.12. 2005 Rozdíl

Drobný DDNM 56 979,- 56 979,- 0

Stavby 38 806,- 38 806,- 0

DDHM 5 737 295,53 6 710 792,53 +  973 497,-

Dlouhodobý HM 8 996 651,81 9 211 154,81 + 214 503,-

Oprávky k DDNM - 56 979,- - 56 979,- 0

Oprávky ke stavbám - 5 824,- - 7 144,- - 1 320,-

Oprávky k DDHM - 3 300 865,58 - 6 710 792,53 - 3 409 926,95

Pokladna 100 357,- 103 398,- + 3 041,-

Ceniny 0,- 495,- +  495,-

Bankovní úèty 9 120 762,88 8 301 935,28 - 818 827,60

Poskytnuté zálohy 461 377,23 495 337,80 + 33 960,57

Ostatní pohledávky 2 322,50 1 535,- - 787,50

Dodavatelé 8 911,95 239 469,60 + 230 557,65

Ostatní závazky 4 484,90 5 199,- + 714,10

Záv. k zamìstnancùm 423 750,- 450 032,- + 26 282,-

Závazky ze soc. zabezp. 219 883,- 213 234,- - 6 649,-

Závazky k FÚ 43 424,- 44 607,- +  1 183,-

Nároky na dotace 38 000,- 80 000,- + 42 000,-

Náklady pøíštích období 117 430,- 118 756,- + 1 326,-

Výdaje pøíštích období 0 2 267,- + 2 267,-

Výnosy pøíštích období 77 712,- 60 621,40 - 17 090,60

Dohadné úèty pasívní 439 545,38 505 190,25 +  65 644,87

Finanèní majetek k 31. 12. 2005: 8 405 828,28 Kè

Závazky: 952 541,60 Kè (vèetnì závazkù z titulu mezd za mìsíc prosinec)

Pohledávky: 576 872,80 Kè (vèetnì provozních záloh)

Náklady v druhovém èlenìní

Úplný objem nákladù v èlenìní na náklady vynalo�ené pro plnìní  obecnì prospìš-

ných slu�eb, pro plnìní èinností doplòkových a náklady na vlastní èinnost (správu).

Spoleènost nemá hospodáøskou èinnost, veškeré náklady spoleènosti jsou náklady

pro plnìní obecnì prospìšných slu�eb.

Materiál 5 070 770,57

Spotøeba energie, plynu, vody 278 915,84

Spotøeba ost. neskl. dodávek 4 327,50

Opravy a udr�ování 447 260,70

Cestovné 201 900,25

Náklady na reprezentaci 1 025,-

Nájemné vèetnì slu�eb 874 700,22

Výkony spojù 557 774,38

Ostatní slu�by 1 861 836,90

Mzdové náklady 6 575 458,-

Sociální a zdravotní pojištìní 2 237 272,-

Poplatky a kolky 11 696,-

Kurzové ztráty 162,84

Bankovní poplatky 43 137,16

Pojistné 257 131,39

Ostatní finanèní náklady 83,78

Odpisy 804 810,-

Poskytnuté pøíspìvky 302 200,-

Náklady celkem 19 530 462,53
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Zpráva auditora vedení obecnì prospìšné

spoleènosti Tyfloservis, o.p.s.

Provedl jsem audit pøilo�ené úèetní závìrky úèetní jedno-

tky Tyfloservis, o.p.s., IÈ 26200481 k 31. prosinci 2005.

Za sestavení úèetní závìrky jsou odpovìdné statutární

orgány úèetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádøit na základì

auditu výrok o této úèetní závìrce.

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech

a Komoøe auditorù Èeské republiky a auditorskými smìr-

nicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice

po�adují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby

auditor získal pøimìøenou jistotu, �e úèetní závìrka neob-

sahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým

zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èás-

tek a informací uvedených v úèetní závìrce.

Audit rovnì� zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti

pou�itých úèetních zásad a významných odhadù uèinì-

ných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèet-

ní závìrky. Jsem pøesvìdèen, �e provedený audit

poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku.

Podle mého názoru, úèetní závìrka ve všech významných

ohledech podává vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù,

vlastního kapitálu a finanèní situace úèetní jednotky Tyf-

loservis, o.p.s. k 31. prosinci 2005 a výsledek hospodaøe-

ní za rok 2005 v souladu se zákonem o úèetnictví

a pøedpisy Èeské republiky. 

"výrok bez výhrad"

Úèetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 

10 766 tis. Kè, cizí zdroje ve výši 1 521 tis. Kè.

V Praze, dne 16. kvìtna 2006

Ing. František Meierl

auditor - è. osvìdèení 1160
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Závìrem

V roce 2005 byl projekt Tyfloservis realizován ji� patnác-

tým rokem. Jeho cíle se daøilo v prùbìhu roku naplòovat

a hodnotíme ho proto kladnì. Chod všech 12 ambulant-

ních støedisek byl zajištìn v plné šíøi. Rehabilitaèními kurzy

èi poradenstvím prošlo pøes 5 000 u�ivatelù. 

Z podstaty námi poskytovaných slu�eb vyplývá potøeba

jejich udr�ení ve stabilní podobì, pøesto do èasem provì-

øených metod a postupù vstupuje inovace jak z popudu

samotných u�ivatelù, tak v souvislosti s novì se objevují-

cími pomùckami.

Sna�íme se udr�et standardní kvalitu, ale také dostupnost

slu�eb, a souèasnì ve vymezeném rámci slu�by rozšiøo-

vat a specializovat. Kromì tradiènì nabízeného nácviku

orientace v prostoru s bílou holí èi výuky Braillova písma

jsme tento rok zaèali se zrakovou terapií, poté, co sedm

našich instruktorù absolvovalo kurz na Katedøe speciální

pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze.

V roce 2005 jsme vìnovali celkem 7 982 hodin pøímé reha-

bilitaèní práce dlouhodobým nebo krátkodobým, skupino-

vým nebo individuálním kurzùm pro u�ivatele s posti�ením

zraku. V kurzech rehabilitace byl celkový poèet úèastníkù

721. Pøitom vìtšinou (615x) to byly kurzy individuální. 

Z výukových kurzù byl nejvìtší zájem o prostorovou ori-

entaci a samostatný pohyb - 149 individuálních kurzù, co�

je o nìco ménì nì� v pøedešlém roce (o 22). Tradiènì

velký zájem zùstává o výuku psaní na klávesnici (134

kurzù). Jeho zvládnutí pak umo�òuje další integraci

v podobì studia èi získání zamìstnání. Poèet tìchto kurzù

je s pøedchozím rokem srovnatelný. Výuce ètení a psaní

Braillova bodového písma, vìtšinou u nevidomých, jsme

se vìnovali 52x a sebeobslu�ným dovednostem jsme krát-

kodobì a dlouhodobì vyuèovali celkem 64 lidí. 

Dalším 442 nevidomým nebo slabozrakým se pracovníci

Tyfloservisu vìnovali bìhem 71 dnù na 22 rekondièních

pobytech, kde zajiš�ovali odborný program.  Práce s kli-

enty na rekondièních pobytech byla navýšena (o 4 poby-

ty, o 101 klientù více). 

Hodiny byly dále ve srovnání s pøedchozím rokem výraz-

nì navýšeny u jednorázových porad. Bylo jich zazname-

náno 6 132, co� je oproti minulému roku o 1 513 více.

Instruktoøi Tyfloservisu vystavili 980 doporuèení na optic-

ké pomùcky pro potøeby oftalmologù specialistù. 

Také poèet konzultací k odstraòování architektonických

bariér z hlediska potøeb nevidomých a slabozrakých byl

zvýšen. V roce 2005 jsme jich evidovali 189. 

Zaznamenali jsme také vìtší poèet studentù, kteøí v Tyf-

loservisu absolvují odbornou stá� (280), ale poèet hodin

jim vìnovaných se naopak sní�il (z 3 961 na 3 487). 

Vzhledem k souèasnému  zamìøení Tyfloservisu na osvì-

tu o mo�nostech rehabilitace zrakovì posti�ených lidí se

zvýšil také poèet posluchaèù, kteøí vyslechli pøednášky.

Bylo to 3 848 osob (tedy o 261 více ne� v minulém roce).   

Pøi celkovém zhodnocení statistického pøehledu èinnosti

Tyfloservisu za rok 2005 mù�eme øíci, �e zjiš�ujeme trend

zvyšujícího se poètu hodin vìnovaných pøednáškám a jed-

norázovým intervencím (poradenství), oproti rehabilitaè-

ním kurzùm. Pøednášení jako cílená osvìtová èinnost vùèi

vybraným profesím je bezesporu dùle�itá, ale je na zvá-

�ení, zda v této tendenci pokraèovat. Urèitý úbytek hodin

v oblasti kurzù mù�e být zpùsoben také zvyšující se admi-

nistrativní nároèností naší èinnosti, objevující se mimo jiné

v souvislosti s nutností zavést standardy kvality. Velká èást

hodin byla v daném roce vìnována také poøádání kurzu

instruktorù prostorové orientace a samostatného pohybu

a celkovì zvyšování kvalifikace pracovníkù. 

K 31. 12. 2005 byl proveden audit úèetní závìrky za rok

2005. Výroèní zpráva byla auditována k 16. 5. 2006. V prù-

bìhu roku 2005 nedošlo ke zmìnám v zakládací listinì.

Uplynutí funkèních období v�dy jednoho èlena správní

a dozorèí rady si vy�ádalo volbu jejich nástupcù. V roce

2005 nedošlo ke zmìnì øeditele. OPS Tyfloservis v roce

2005 nerealizovala doplòkovou èinnost. 

Jsme rádi, �e slu�by je mo�né kontinuálnì poskytovat ji�

patnáctým rokem, za co� vdìèíme v první øadì zásadní

podpoøe Ministerstva zdravotnictví ÈR. Dìkujeme dále

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých za

významnou finanèní podporu i spolupráci v odborné oblas-

ti. Dìkujeme magistrátùm a krajským úøadùm, i dalším

úøadùm mìst a obcí za podporu regionálních projektù

a tedy za nezanedbatelný rozvoj èinnosti krajských støedi-

sek. Podìkování patøí také èetným firmám i jednotlivcùm,

kteøí podpoøili rehabilitaèní slu�by Tyfloservisu finanèními

nebo materiálními dary, ale i osobní podporou naší práce.

Celostátní projekt Tyfloservis hodnotíme za rok 2005 jako

úspìšný. Doufáme, �e také následující roky pøinesou

dobré podmínky pro poskytování rehabilitaèních slu�eb

nevidomým a slabozrakým u�ivatelùm. 

Zpráva auditora k výroèní zprávì spoleènosti

Tyfloservis, o.p.s.

Ovìøili jsme soulad výroèní zprávy s úèetní závìrkou, která

je obsa�ena v této výroèní zprávì. Za správnost výroèní

zprávy je zodpovìdné vedení spoleènosti. Naším úkolem

je vydat na základì provedeného ovìøení výrok o souladu

výroèní zprávy s úèetní závìrkou. 

Ovìøení jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditor-

skými standardy a souvisejícími aplikaèními dolo�kami

Komory auditorù ÈR. Tyto standardy vy�adují, aby audi-

tor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøe-

nou jistotu, �e informace ve výroèní zprávì, které popisují

skuteènosti, je� jsou té� pøedmìtem zobrazení v úèetní

závìrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu

s pøíslušnou úèetní závìrkou. Jsem pøesvìdèen, �e pro-

vedené ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjá-

døení výroku auditora. 

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroèní

zprávì ve všech významných ohledech v souladu s výše

uvedenou úèetní závìrkou. 
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Ing. František Meierl

auditor - è. osvìdèení 1160V Praze, dne 16. kvìtna 2006
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Výroèní zpráva 2005 - Tyfloservis, o.p.s.

V poøadí šestá výroèní zpráva Tyfloservisu, o.p.s. Pøístupná v sídle spoleènosti, v rejstøíku obecnì prospìšných spo-

leèností, v krajských knihovnách a na www.tyfloservis.cz.

K vydání schválena správní radou po pøezkoumání dozorèí radou spoleènosti.

Vydána v souladu se zákonem è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

© Tyfloservis, 2006

Vydal: Tyfloservis, o.p.s., Krakovská 21, 110 00  Praha 1

Vyrobil: SIGIT, spol. s r.o., Ohradní 59, 140 00  Praha 4

Rok vydání: 2006

Vydání: 1.

Náklad: 1 500 ks

Podklady pro výroèní zprávu zpracovali: øeditel Tyfloservisu, o.p.s. PhDr. Josef Cerha, pracovnice pro fundraising ThDr.

Eva Machová, Th.D., Mgr. Iveta Langrová, Mgr. Igor Slouka, Olga Buriánková, Mgr. Irena Macháèková a vedoucí kraj-

ských ambulantních støedisek: Ing. Bc. Petr Karásek, Hana Jiroušková, Mgr. Martina Šonská, Bc. Jana Kuczová, Ladi-

slava Šporová, Jitka Fajmonová, Mgr. Veronika Haiclová, Mgr. Bohumil Bocviòok, Bc.  Martina Hrdonková, Mgr. Pavlína

Šumníková, Mgr. Nikol Aková a Petr Mach

Fotografie: Mgr. Igor Slouka (titulní strana obálky) a archiv Tyfloservisu, o.p.s.

1. strana obálky: autobusová zastávka MHD nedaleko krajského ambulantního støediska Tyfloservisu v Olomouci.

3. strana obálky: pøetisk nového informaèního letáku vydaného v roce 2005.
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