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Psaní úvodu k výročním zprávám je disciplínou poměrně 
svébytnou. Jestliže nedošlo ke katastrofě, nebo k zásadní 
události opačného významu, tedy k události vyvolávající 
bezbřehé nadšení, pak se každoroční psaní obecného 
úvodu stává obtížným slohovým úkolem. Popisováním 
téhož jinými slovy. Nevidomých a slabozrakých lidí coby 
potenciálních klientů stále neubývá. Ba naopak. Peněz 
na sociální služby je dlouhodobě opravdu málo, ale ne 
tak málo, že bychom museli propouštět a uzavírat. Ne-
promyšlená administrativa již léta nadměrně zatěžuje, 
a to na úkor vlastních služeb. 

Stále je komu děkovat za podporu, a to upřímně a bez 
uvozovek. Stále je čím se tak trochu pochlubit, ale jak to 
stále psát jinak, abychom nebyli stereotypní? Jako malý 
experiment se pro tentokrát uchýlíme k jisté změně. 
Opustíme formu slohově vytříbených formulací a po-
kusíme se naši činnost za rok 2013 popsat především 
prostřednictvím jednodušších bodů. Věříme, že tento 
krok výroční zprávu zpřehlední a její srozumitelnost ni-
jak neutrpí. 

V rámci přednášek, školení, stáží, seminářů atp. jsme se 
setkali s dalšími 3 792 lidmi, kteří přicházejí s nevidomý-
mi a slabozrakými do kontaktu. Šlo zejména o studenty 
a odborníky z oblasti zdravotnictví a sociální práce.

Zúčastnili jsme se nebo přímo uspořádali 77 osvětových 
a propagačních akcí, během nichž jsme se snažili přiblížit 
veřejnosti problematiku života se zrakovým handicapem.

Celkové náklady na zajištění služeb a doplňkové činnosti 
činily 19 228 096 Kč. 

V průběhu celého roku u nás proběhlo 10 externích kon-
trol. Ani při jedné z nich nebyly zjištěny zásadní problé-
my. Případné nedostatky byly v termínu odstraněny bez 
dalších následků.

I nadále jsme rozvíjeli spolupráci s vysokoškolskými in-
stitucemi. Tyfloservis má status fakultní školy Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Krajské středisko 
Tyfloservisu v Hradci Králové je Školicím pracovištěm Pe-
dagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Pokračuje 
spolupráce s Masarykovou Univerzitou v Brně. Dobré 
kontakty máme s Českou oftalmologickou společností 
při ČLS JEP. 

ÚVODEM

Pořadové číslo výroční zprávy:  14
Počet fungujících krajských 
ambulantních středisek:  stále 12
Teritoriální pokrytí 
nabízenými službami:  stále celé území ČR
Celkový počet různých 
uživatelů našich služeb:  2 525 
(oproti roku 2012 nárůst o 317 uživatelů)
 zdravotně edukační služby 

(rehabilitace zraku):  1 925
 sociální rehabilitace:  1 971
 klienti, kteří využili oba typy služeb:  1 371

Za významnou finanční a jinou podporu děkujeme 
především Ministerstvu práce a sociálních věcí České 
republiky, Ministerstvu zdravotnictví České republiky, 
Evropskému sociálnímu fondu v ČR, krajským a obecním 
úřadům, nadacím a nadačním fondům, firmám a také sa-
mozřejmě všem dárcům z řad soukromých osob. Nema-
lé poděkování také patří Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR, Pobytovému rehabilitačnímu 
a rekvalifikačnímu středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s., 
krajským TyfloCentrům, mnoha lékařům a Nadačnímu 
fondu Mathilda. Speciální poděkování náleží paní hra-
běnce Mathildě Nostitzové, která nás neustále inspiruje 
svým životním elánem, zkušenostmi i moudrostí. Není 
možné opomenout obětavost všech pracovníků Tyflo-
servisu. Jejich motivace a kvalifikace jsou vlastně tím nej-
cennějším, co můžeme nabídnout. 

Věříme, že následující stránky přinesou čtenáři ucelený 
přehled o naší činnosti v roce 2013. Mějme na paměti, že 
za jednotlivými čísly a odrážkami se skrývá reálná potře-
ba a odvaha našich klientů vyjít samostatně ven, posta-
rat se o sebe a svou domácnost a touha žít soběstačným 
životem co nejméně závislým na pomoci okolí. 

PhDr. Josef Cerha
ředitel Tyfloservisu, o.p.s.
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PŘEDSTAVUJEME

Speciální pedagožka, ale především obětavá or-
ganizátorka a iniciátorka mnoha nejrůznějších ak-
tivit ve prospěch nevidomých a slabozrakých lidí. 
Byla vždy vstřícná, přátelská a empatická. Měla 
smysl pro humor a recesi, ale i pro povinnosti 
a odpovědnost. 
Myšlence podpory nevidomých a těžce slabo-
zrakých lidí při zvládání obtížné životní situace 
podřídila prakticky celý svůj profesní život. Úspěš-
ně zvládala jinak nepříjemné administrativní po-
vinnosti, podílela se na vydávání sociálně práv-
ních a dalších tolik potřebných informací. Aktivně 
připravovala a realizovala speciální tábory pro 
nevidomé a slabozraké děti a v neposlední řadě, 
v rámci Svazu invalidů, stála u zrodu systému so-
ciální rehabilitace osob se zrakovým postižením. 

Mgr. Jaroslava Jesenská 

in memoriam

5. 6. 1950 - 25. 3. 2013

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století spolu s Dr. Zdeňkem Šarbachem 
a zvláště se svým manželem prof. Jánem Jesen-
ským, zorganizovala celou řadu edukačních kurzů 
pro instruktory sociální rehabilitace, především 
pro oblasti mobility, čtení a psaní, tyflografiky 
a sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých lidí. 
Byla jednou ze zakladatelek Společnosti pro hlu-
choslepé – LORM. 
Z tohoto odkazu, ale i z její pozdější aktivity týka-
jící se naplňování standardů kvality souvisejících 
se zákonem o sociálních službách z roku 2006, 
čerpá Tyfloservis dodnes. 

Za to jí patří velké poděkování a upřímná vzpo-
mínka. 

TYFLOSERVIS, o.p.s.
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TYFLOSERVIS, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podpo-
ru, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné 
zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostat-
nějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala 
k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je 
to třeba.

Projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob ve věku 15 a více let, byl po-
stupně realizován v rámci těchto organizací: 

1991 až 1996 při občanském sdružení Česká unie nevidomých a slabozrakých (ČUNS)
1996 až 2000 při občanském sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
2001 až dosud při obecně prospěšné společnosti Tyfloservis

Po celou dobu stojí v čele projektu Tyfloservis PhDr. Josef Cerha.

Název: Tyfloservis, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361
E-mail: centrum@tyfloservis.cz
Web: www.tyfloservis.cz

IČ: 26200481
DIČ: CZ26200481
Centrální bankovní účet: ČS, a.s., Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1, č. ú.: 1941297349/0800

Datum vzniku: 18. 9. 2000
Datum založení: 11. 8. 2000
Zahájení obecně prospěšné činnosti: 1. 1. 2001

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (dále také SONS ČR)
Statutární zástupce: PhDr. Josef Cerha, ředitel
Přepočtený počet pracovníků: 38

Registrace: rejstřík OPS, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 186
Druh obecně prospěšných služeb: terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob
Registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
přidělena dne 31. 10. 2007 (§ 70 sociální rehabilitace)
Status: Tyfloservisu, o.p.s. byl udělen status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Doplňková činnost: byla v roce 2013 provozována
Členství v organizacích: AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR), ČRSS (Česká rada sociálních služeb)

Poslání

Historie

Základní údaje 

„tyflos“ = nevidomý (řecky)
„servis“ = služba
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obecně: 
 udržení dosavadní organizační struktury
 zajištění přiměřené personální a materiální vybavenosti
 kvalitativní zvyšování úrovně poskytovaných služeb

Hlavní strategický cíl: 
 Zvyšovat samostatnost nevidomých a slabozrakých lidí ve věku 15 a více let na celém území České republiky.

Správní rada
Předsedkyně: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Člen: Mgr. Jan Kovář
Člen: Jan Příborský

Dozorčí rada
Předseda: Ing. Jan Strašrybka
Členka: JUDr. Radmila Chadimová
Člen: PhDr. Jiří Reichel

Statutární zástupce – ředitel
PhDr. Josef Cerha
Zástupce ředitele:
ThDr. Eva Machová, Th.D.

Pracovníci organizačního 
a metodického centra
Vedoucí sekretariátu:
Klára Lonská
Fundraising & public relations:
PhDr. Petra Kodlová

Strategické cíle 2011 až 2016

Metodici:
Mgr. Iveta Langrová
Bc. Barbora Šedivá, DiS.

Krajská ambulantní střediska
 
 Brno
 České Budějovice
 Hradec Králové
 Jihlava
 Karlovy Vary
 Liberec
 Olomouc
 Ostrava
 Pardubice
 Plzeň
 Praha a Střední Čechy
 Ústí nad Labem
 Zlín

Pracovníci krajských středisek
Viz Poděkování krajských středisek. 
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Působnost
Ve všech krajích ČR

Cílové skupiny
Lidé ve věku 15 a více let
 nevidomí a slabozrací lidé
 lidé s kombinovaným zrakovým a dalším postižením
 široká laická i odborná veřejnost

Zdravotně-edukační služby
Rehabilitace zraku (pro slabozraké)
 nácvik využívání zbylých zrakových funkcí
 výběr a užívání optických i neoptických pomůcek
 úprava osvětlení, kontrastů a zvětšení

Podpora akceptace vady (pro nevidomé a slabozraké)
Informační a osvětová činnost (pro veřejnost)
Konzultace odstraňování bariér (pro veřejnost)

Sociální služby
Sociální rehabilitace (pro zrakově postižené)
 základní sociální poradenství
 výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi
 nácvik dovedností: sebeobsluha, prostorová orientace 

a samostatný pohyb, psaní na klávesnici, čtení a psaní 
Braillova písma, vlastnoruční podpis, dovednosti kontak-
tu s okolím 

SLUžBY TYFLOSERVISU

Formy práce
 ambulantní i terénní
 telefonické i e-mailové
 jednorázové i dlouhodobé
 individuální, výjimečně skupinové

Principy poskytování služeb
 Jednotnost služeb v celé České republice
 Odbornost v poskytování služeb
 Dostupnost služeb
 Návaznost a kombinování služeb
 Dostatečná informovanost veřejnosti
 Včasný kontakt s klientem
 Individuální přístup ke klientovi
 Nácvik dovedností především v reálných podmínkách
 Využívání dostupného potenciálu zraku,

ostatních smyslů i psychických funkcí
 Podpora samostatnosti, soběstačnosti, 

nezávislosti a odpovědnosti za vlastní život
 Prevence dalšího poškození
 Ochrana práv klientů

Neplatí , že ztráta zraku s se-
bou nese celoživotní a úplnou 
závislost na ostatních . 
Bez zraku lze vařit, prát 
a  uklízet, chodit samostatně 
na různá místa, číst i psát.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jednorázové intervence 
a poradenství 
 poradenství související s výrazným zhoršením zraku, 

výběrem vhodných pomůcek a s úpravou domácího 
prostředí 
 2 576 jednorázových porad pro 1 923 klientů 

se zrakovým handicapem
 2 084 hodin přímé práce s klienty
 1 640 hodin nepřímé práce ve prospěch klientů 

(příprava, dojíždění za klientem, záznam 
o průběhu setkání atd.)
 1 141 písemných doporučení na vybrané 

optické pomůcky
 505 písemných doporučení na vhodnou 

televizní kamerovou lupu
 24 doporučení na pomůcky pro selfmonitoring (gluko-

metr, tonometr, teploměr aj. s hlasovým výstupem)

Rehabilitační kurzy
 4 kurzy rehabilitace vidění (nácvik efektivního 

používání zbylého zrakového potenciálu)
 15 jednotlivých setkání u 4 různých klientů, 

včetně podpory akceptace vady
 15 hodin přímé práce s klienty
 14 hodin nepřímé práce ve prospěch klientů

Poradenství při odstraňování bariér 
a úpravách prostředí
 39 konzultací
 116 hodin práce

Zdravotně-edukační služby 
(rehabilitace zraku)

Projekt: Tyfloservis - rehabilitace
a kompenzace zrakových funkcí 
u osob s vážným postižením zraku

Realizace projektu je umožněna 
zejména díky rozhodující podpoře 
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zdravotně-edukační služby představují soubor rehabili-
tačních a edukačních aktivit, jejichž cílem je minimaliza-
ce negativních důsledků zrakového handicapu, podpora 
akceptace zrakové vady a snížení závislosti zrakově han-
dicapovaných klientů na pomoci svého okolí. Jednou ze 
základních činností v rámci zdravotně-edukačních služeb 
je poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek (zejm. optické pomůcky, televizní kamerové 
lupy a pomůcky pro selfmonitoring). Dále služba zahr-
nuje tzv. rehabilitaci zraku (nácvik efektivního používání 
zbylých zrakových funkcí, který vede ke zlepšení schop-
nosti vidění), poradenství při bezbariérových úpravách 
prostředí, respektujících druh a stupeň postižení zrako-
vých funkcí, podporu akceptace zrakové vady a zároveň 
také edukaci veřejnosti v kontaktu s lidmi s těžkým zra-
kovým handicapem. Dostatečná informovanost široké 
veřejnosti o specifikách života se zrakovým postižením 
přispívá k posílení tolerance vůči takto handicapovaným 
lidem a usnadňuje tak jejich integraci do společnosti.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
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Prezentace rehabilitačních služeb 
veřejnosti
 pro 2 000 studentů středních škol, kteří pomohli při 

realizaci veřejné sbírky Bílá pastelka
 1 den otevřených dveří
 72 osvětových akcí (exkurze, zážitkové akce, účast 

na výstavách a veletrzích, rozhlasová vystoupení, články 
v tisku atd.)
 depistáž nových klientů
 konzultace diplomových prací a další odborné konzul-

tace
 4 soutěže ve speciálních dovednostech nevidomých 

a slabozrakých, kterých se zúčastnilo 407 osob se zrako-
vým handicapem (tématem soutěží bylo Braillovo bodo-
vé písmo a oblast prostorové orientace a samostatného 
pohybu)

Edukace odborné veřejnosti 
v kontaktu s lidmi nevidomými 
a slabozrakými
 63 studentů či pracovníků jiných institucí na stážích či 

praxích ve střediscích Tyfloservisu (1 888 hodin)
 3 729 posluchačů odborných a osvětových přednášek 

z řad žáků a studentů (vč. studentů medicíny), zdravot-
ních sester, učitelů, pracovníků úřadů, dobrovolníků, 
pracovníků pobytových zařízení a dalších neziskových 
organizací (526 hodin)

Zhodnocení výsledků 
Realizace projektu přispěla ke snížení závislosti lidí s těž-
kým zrakovým postižením na pomoci okolí, a tím i k je-
jich integraci do společnosti. Projekt probíhal během ce-
lého roku (od 1. 1. 2013 – do 31. 12. 2013) bez jakéhokoli 
přerušení či omezení. 

Shrnující údaje:
 jednorázové i dlouhodobé služby poskytnuty cel-

kem 1 925 různým klientům (z toho 1 264 ženám, 655 
mužům, 6 nezletilým klientům)
 2 099 hodin přímé práce s klienty
 1 654 hodin nepřímé práce ve prospěch klientů 
 3 792 účastníků odborných přednášek a edukačních 

aktivit (celkem 2 570 hodin) 

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR byla použita na 
mzdy pracovníků zapojených do projektu a pokrytí pro-
vozních nákladů na realizaci projektu (nájemné, pohon-
né hmoty, kancelářské potřeby, vzdělávání pracovníků 
apod.). Podrobnější informace o financování služby čte-
nář nalezne v článku „Financování služeb Tyfloservisu“.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sociální rehabilitace

Registrovaná sociální služba 
- sociální rehabilitace 
dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 
Cílem služby sociální rehabilitace je pomoci lidem, kte-
rým se výrazně zhoršil zrak, nebo o něj zcela přišli, znovu 
získat sebedůvěru a dovednosti nezbytné pro samostat-
ný život, snížení závislosti na pomoci svých blízkých či 
sociálních služeb a znovuzačlenění do společnosti. 

Kurzy sociální rehabilitace
 395 individuálních/skupinových kurzů 

sociální rehabilitace
 4 637 setkání 
 340 nevidomých a slabozrakých klientů
 6 943 hodin přímé práce s klienty
 6 495 hodin nepřímé práce ve prospěch klientů (pří-

prava, dojíždění za uživateli, zápisy o průběhu jednotli-
vých setkání)

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Typ kurzu počet 
Sebeobslužné dovednosti 
(nácvik péče o vlastní osobu, 
vaření, praní, žehlení atd.)  61
Čtení a psaní Braillova bodového písma  38
Prostorová orientace a samostatný pohyb 163
Nácvik vlastnoručního podpisu 13
Psaní na psacím stroji a klávesnici PC 113
Celkem  388

Typ kurzu počet 
Sebeobslužné dovednosti  3
Čtení a psaní Braillova bodového písma 2
Prostorová orientace a samostatný pohyb  1
Nácvik sociálních dovedností 1
Celkem  7

Individuální kurzy

Skupinové kurzy

Neobviňujte člověka s výpad-
ky vidění v zorném poli , že 
si hraje na nevidomého. Něco 
vidí opravdu dobře, mnohé ale 
vůbec.
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Další aktivity

Doplňková činnost

Kromě činnosti hlavní se Tyfloservis v menší míře věnuje 
i činnosti doplňkové. Jedná se např. o školení a konzul-
tace zaměřené na komunikaci s lidmi s postižením zraku 
a průvodcovství. 
Dále jsme již několikátým rokem oficiální partnerskou 
charitativní organizací společnosti Prague International 
Marathon spol. s r.o. Zakoupením startovního čísla na 
některý z maratonských běhů prostřednictvím Tyfloser-
visu běžci přispívají na námi poskytované služby. 
Výnosy z doplňkových činností za rok 2013 činily 
145 245 Kč, z toho z maratónů 132 500 Kč. 

Běžím pro Tyfloservis 
– charitativní maratonské běhy
Hervis ½Maraton Praha, Volkswagen maratonský víkend 
a Mattoni Grand Prix Praha, na startu všech těchto bě-
žeckých akcí ze seriálu RunCzech se objevili běžci, kteří 
se rozhodli svůj sportovní výkon věnovat Tyfloservisu. 
V rámci světových běžeckých událostí se stalo téměř sa-
mozřejmostí, že většina účastníků věnuje svůj běh vy-
brané charitativní organizaci. Běžec se tak stává jakýmsi 
„vyslancem“ organizace, který se snaží nejenom propa-
govat její poslání, ale také podpořit ji prostřednictvím 
svého běhu finančně (nákupem startovního čísla). Také 
v České republice se tento způsob podpory neziskových 
organizací začíná stále více prosazovat, a to zejména 
díky činnosti společnosti Prague International Marathon 
spol. s r.o., která je pořadatelem největších běžeckých 
událostí na našem území. Díky několikaletému partner-
ství Tyfloservisu a Prague International Marathon mohli 
běžci podpořit také služby pro lidi s těžkým zrakovým 
handicapem. 

 3 závody z běžeckého seriálu RunCzech
 98 běžců pro Tyfloservis
 47 562 Kč celkový výtěžek po odečtení nákladů 

Děkujeme všem běžcům, kteří svým běžeckým i dalším 
úsilím, svými nápady a kreativitou podpořili naše služby.

Jednorázové intervence a kontakty
 poradenství, odzkoušení nejrůznějších typů pomůcek 

(např. pro domácnost, orientaci, odstraňování bariér 
atd.), zácvik v jejich používání a poskytování informací 
o jejich získávání, informace o navazujících službách
 1 847 nevidomých a slabozrakých klientů 
 2 553 jednorázových intervencí (intervence - přímá 

práce v délce 30 minut a více)
 586 kontaktů (kontakt - přímá práce v rozmezí 10 - 29 

minut)
 2 580 hodin přímé práce v rámci intervencí a kontaktů 
 2 138 hodin nepřímé práce v rámci intervencí a kon-

taktů 

Zhodnocení dosažených výsledků 
Služba byla poskytována nepřetržitě během celého roku 
2013 všemi středisky Tyfloservisu.

Shrnující údaje:
 jednorázové i dlouhodobé služby poskytnuty cel-

kem 1 971 různým klientům (z toho 1 239 ženám, 719 
mužům, 13 nezletilým klientům)
 9 523 hodin přímé práce s klienty
 8 633 hodin nepřímé práce ve prospěch klientů

K 31. 12. 2013 bylo evidováno 26 neuspokojených žada-
telů o službu (žadatelům nemohla být služba poskytnuta 
z kapacitních důvodů). Informace o financování služby 
čtenář nalezne v článku „Financování služeb Tyfloservi-
su“.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
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Veřejná sbírka Bílá pastelka 2013
Kdo: pořadatel: SONS ČR 
spolupořadatelé: Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra

Kdy: 15. října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole

Kde: Přes 2 000 středoškolských studentů oslovuje 
v den sbírky kolemjdoucí téměř ve 200 městech České 
republiky.

Proč: Sbírka je způsob, kterým se daří veřejnost zapojit 
do řešení obtížné životní situace nevidomých a slabo-
zrakých osob a podílet se na jejich rehabilitaci. 

Záštitu nad 14. ročníkem celonárodní dobročinné sbírky 
převzala paní Miroslava Němcová, předsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.

 Sbírka se koná od roku 2000. 
 Sbírkový předmět - pastelka s bílou, nebo barevnou 

tuhou nabízená za minimální cenu 20 Kč.
 V roce 2013 činil celkový výtěžek sbírky 1 826 653 Kč. 

Z toho pro Tyfloservis bylo určeno 751 500 Kč.
 Kasička s nejvyšším výtěžkem obsahovala 14 919 Kč 

a vážila 6 kg.
 Lidé Bílou pastelku znají, často mají také svou sbírku 

– doma schovaných pastelek, nebo pastelku darují zná-
mým.  
 Pořadatelé sbírky tento den pečlivě připravují. Tyfloser-

vis dvojicím studentů předává pastelky, trička a kasičky 
a připraví také zázemí, kde se mohou občerstvit, a po-
kud mají zájem, vyráží opět do ulic svých měst. 
 Vydařený banner s Braillovým písmem na podporu 

Bílé pastelky vyhrál první místo v národním kole sou-
těže Young Lions 2013. Na jeho zhotovení měli autoři 
jen 24 hodin. Banner Vás vtáhne do děje. Je na něm ná-

ZPRÁVA O ČINNOSTI

pis v bodovém písmu a věta: Přečtěte dotykem a sáh-
něte po pastelce. Jakmile počítačovou myší najedete 
na banner, objeví se prst, který posouváním po textu 
odkrývá písmena a můžete číst: Děkujeme za Váš zájem. 
A když sáhnete po pastelce, čtete na černém pozadí bí-
lým písmem další větu: Podpořte nevidomé koupí bílé 
pastelky 15. října 2013. Banner si můžete prohlédnout 
na www.bilapastelka.cz/pastelka.swf
 www.bilapastelka.cz
 https://cs-cz.facebook.com/bilapastelka

Jak přispět:
 v den sbírky zakoupením bílé pastelky v minimální 

hodnotě 20 Kč
 celoročně poukazem na účet: 8888332222/0800
 jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru DMS PASTELKA 

na číslo 87777 (cena dárcovské SMS je 30 Kč)

Využití výnosů sbírky v rámci o.p.s. Tyfloservis
 Na zajištění rehabilitace nevidomých a slabozrakých 

lidí tak, jak v této výroční zprávě píšeme ve Zprávě o čin-
nosti.
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Psi pomáhají nevidomým 
– i ti plyšoví
Černého plyšového psa podobného vodicímu retrieve-
rovi můžeme spatřit v leckteré prodejně, ale i ve zdra-
votnickém zařízení, knihovně nebo kině. Jde o kasičky 
ke sbírce na pomoc lidem se zrakovým handicapem. Zisk 
z této sbírky je zásadní součástí financování služeb pro 
nevidomé a slabozraké. Služby Tyfloservisu, i díky této 
sbírce, mohou být pro osoby se zdravotním postižením 
zdarma. Jedná se o společnou sbírku několika společ-
ností: registrována je Sjednocenou organizací nevido-
mých a slabozrakých ČR, se kterou jsme, jakožto s naším 
zakladatelem, stále v úzkém profesním propojení. Máme 
tak možnost se na sbírce podílet, a to jak organizačně 
(umísťováním plyšových kasiček), tak podílem na výtěž-
ku.
 SONS ČR - hlavní pořadatel sbírky 
 Tyfloservis, o.p.s. - spolupořadatel sbírky 
 1. kasička ve tvaru plyšového psa byla umístěna už 

v polovině 90. let
 v roce 2013 činil výtěžek pro Tyfloservis 560 913 Kč 

Děkujeme každému jednotlivému člověku, který za těch 
téměř již dvacet let do kasičky přispěl nebo přispívá.

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Benefiční koncert S jarem za ruku 
- Swing povinný
12. ročník koncertu S jarem za ruku, který pořádá Tyflo-
servis za podpory Nadačního fondu Mathilda a Minis-
terstva zahraničních věcí ČR pod záštitou pana ministra 
Karla Schwarzenberga a paní hraběnky Mathildy Nostit-
zové.
Koncert proběhl v tomto tempu:
 Konal se 29. 5. 2013 v Černínském paláci na Loretán-

ském náměstí v Praze.
 Koncertem provázel Mgr. Martin Kupka.
 Milý zpěv dívčího vokálního Tria Makabara. Marie 

Vostatková 1. soprán, Kateřina Uličná 2. soprán a Barbo-
ra Janová alt. Zpěvačky jsou absolventky konzervatoře 
Jana Deyla v Praze. Jak vznikl orientálně znějící název? 
Maruška, Katka, Barbora. 
 Pak vystoupil Ondřej Havelka and his Melody Makers. 

Orchestr na podiu, to bylo 15 hudebníků. 4 trubky, 4 sa-
xofony, 4 klarinety, trombon, kytara, piano, kontrabas 
a dvoje housle.
 Kdysi za války přepsal někdo někde nápis „Swing za-

kázán“ na „Swing povinný“. Velevážení účastníci sice 
netančili, za to doprovázeli hudbu podupáváním, po-
tleskem a úsměvy. Stylizace kapely, těch 16 mužů v do-
bovém oblečení, jejich účesy, písně a zpěv, vtip a šarm 
pana Havelky přinesl hostům, příznivcům a přátelům 
Tyfloservisu zábavný a příjemný zážitek z koncertu a in-
terpretace hudby. 
 Jen… píseň „Jen pro ten dnešní den“, kterou zpívá Ol-

dřich Nový ve filmu Kristián, nebyla. Pan Havelka však 
poskytl mnohem zajímavější písně např. od Jaroslava 
Ježka. 
 Tradiční poděkování na podiu přijala tentokráte paní 

MUDr. Jitka Řehořová, oční lékařka z Centra zrakových 
vad v Motole. Se zvonečkem vděčnosti na památku jí 
ředitel PhDr. Josef Cerha poděkoval za podporu Tyflo-
servisu. 
 Koncert sponzorsky podpořily firmy GALOP, s.r.o. a Vik-

tory design, společnosti Metrostav a.s., FOKUS optik a.s. 
a hospoda U vystřelenýho oka.
 Setkání ve foyer, sklenice červeného nebo bílého vína 

a pak rozloučení. Tento večer zanechal svůj dojem.

Světloplaší lidé potřebují méně 
světla. Pomáhají jim tmavé 
brýle a kšilt. Sedají si radě-
ji zády k oknu. Uvítají , když 
v místnosti stáhnete rolety či 
ztlumíte umělé osvětlení .
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Lions Club Plzeň - City 
pomáhá během celého roku
Březen 2013 – Ples
 Na tradičním plese členů LC Plzeň - City a jejich přá-

tel v Měšťanské besedě v Plzni předal prezident klubu 
MUDr. Jiří Mareš Tyfloservisu dar - výtěžek z prodeje sva-
řeného vína v hodnotě 55 000 Kč. Částku za Tyfloservis 
převzala vedoucí krajského střediska v Plzni, paní Hana 
Cmarová, DiS. 

Květen 2013 – Hudební matiné
 Jako každoročně, i v květnu 2013 proběhl v Domě hud-

by v Plzni koncert vážné hudby pro klienty Tyfloservisu. 
Za Lions Club provázel koncertem Doc. MUDr. František 
Lošan, CSc. Hráli nejlepší studenti plzeňské konzervato-
ře. Jde o skvělou příležitost k neformálnímu setkání kli-
entů i navázání nových kontaktů. 

Červenec 2013 – Zámek Rochlov
 Lions Club pořádal mezinárodní tábor pro studenty 

(děti členů Lions Clubů z různých zemí světa). Organizaci 
měl na starost člen LC pan Jaromír Kašpar. Tyfloservis 
prezentoval svou činnost formou zážitkového odpoled-
ne pro studenty. Vyzkoušeli si psaní a čtení Braillova bo-
dového písma, hmatové hry, dráhu pro chůzi s bílou holí 
a běh s trasérem. Vše v podmínkách simulované slepoty. 

Listopad 2013 – Setkání zrakově postižených 
Plzeňského kraje
 Setkání klientů Tyfloservisu s klienty TyfloCentra Plzeň 

sponzorované LC Plzeň - City. Akce měla volnější část 
s živou hudbou i informační část pro klienty: prezentaci 
kompenzačních pomůcek. 

Prosinec 2013 – Prodej svařeného vína
 Jedná se o tradiční akci. V rámci plzeňských vánočních 

trhů prodává Lions Club Plzeň - City svařené víno, jehož 
výtěžek je následně předán Tyfloservisu jako sponzorský 
dar a část je použita na financování hudebního matiné 
v následujícím roce. Prodeje se aktivně účastní samot-
ní členové: MUDr. Jiří Mareš, Jaromír Kašpar, Ing. Petr 
Kutný, Jaroslav Kojzar, Doc. MUDr. František Lošan, CSc., 
Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. a Ing. Eduard Šatra. 
V Plzni se jedná o velmi úspěšnou a oblíbenou akci. Sva-
řené víno ze stánku Lions Clubu je výtečné. 

Vzdělávání pracovníků 
Průběžně jsme věnovali pozornost školení instruktorů 
Tyfloservisu. 

Vzdělávání se zaměřovalo zejména na následující 
témata: 
 nové kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zra-

kovým handicapem 
 zapojení rodinných příslušníků do procesu rehabilitace 

nevidomých a slabozrakých
 Charles Bonnetův syndrom

Navštívili jsme též Zahradu smyslů a Jeskyni Blanických 
rytířů v Rudce u Kunštátu. Během návštěvy se pracovníci 
Tyfloservisu seznámili s prvky, které mohou lidem se zra-
kovým handicapem usnadnit poznávání přírody, zároveň 
si mohli prověřit své vlastní smysly. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Neplatí , že ten , kdo nosí di-
optrické brýle, s nimi vždy 
dobře vidí .
Za slabozrakého pokládáme 
právě člověka, který s nejlepší 
možnou brýlovou korekcí ne-
přečte text z běžné vzdálenos-
ti .
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Kontroly Tyfloservisu, o.p.s. 
v roce 2013
Pražská správa sociálního zabezpečení zkontrolovala pl-
nění povinností v nemocenském a důchodovém pojiště-
ní a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V roce 2013 dále proběhlo celkem 9 kontrol dotací, 
grantů a projektů:

Krajský úřad Pardubického kraje
 projekt „Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středis-

ko Pardubice 2013“
 zaměření kontroly: žádost o poskytnutí grantu na pod-

poru programů sociálních věcí z rozpočtu PK pro rok 
2013

Krajský úřad Kraje Vysočina
 grantový program „Investujme v sociálních službách 

2011“
 zaměření kontroly: Použití veřejné finanční podpory 

z Fondu Vysočiny na grantový program

Středočeský kraj
 individuální projekt „Základní síť sociálních služeb 

ve Středočeském kraji“
 zaměření kontroly: Ověření skutečného stavu účetnic-

tví, dokumentace, průběhu realizace projektu a publicity 
se stavem deklarovaným v monitorovacích zprávách

Městská část Praha 10
 projekt „Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým 

postižením“
 zaměření kontroly: Čerpání finančního příspěvku, re-

alizace projektu v návaznosti na projekt a uzavřenou 
smlouvu, vyúčtování finančního příspěvku

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Statutární město Ostrava
 projekt „Terénní sociální rehabilitace nevidomých a sla-

bozrakých osob“
 zaměření kontroly: Ověření hospodaření s veřejnými 

prostředky poskytnutými z rozpočtu městského obvodu 
Ostrava – Jih v roce 2012 

Magistrát města Brna
 projekt „Terénní rehabilitace nevidomých a slabozra-

kých“
 zaměření kontroly: Prověření hospodaření s veřejnými 

prostředky, včetně prověření konkrétních cílů kontroly 
a dodržení zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
u realizovaného projektu

Jihomoravský kraj
 individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence v Jihomoravském kraji“
 zaměření kontroly: Prověření uskutečňovaných operací 

při hospodaření s veřejnými prostředky a ověření úrovně 
poskytování sociálních služeb, včetně plnění podmínek 
při realizaci projektu

Krajský úřad Plzeňského kraje
 individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Pl-

zeňském kraji“
 zaměření kontroly: Sociální rehabilitace v Plzeňském 

kraji mimo ORP Plzeň – obvod Plzeň 4 podle Smlouvy č. 
5009/2010. Období květen 2011 – červenec 2013

Královéhradecký kraj
 individuální projekt „Služby sociální prevence v Králo-

véhradeckém kraji II.“
 zaměření kontroly: Kontrola realizace veřejné zakázky, 

způsobu vedení účetnictví a využití finančních prostřed-
ků projektu

Kontroly nezjistily žádné zásadní nedostatky v čerpání 
dotací a realizaci projektů. Případná nápravná opatření 
byla v termínu splněna. 

Neplatí , že každý, kdo nosí 
tmavé brýle a chodí s bílou 
holí , je nevidomý.
Tmavé brýle mohou chránit 
před oslněním. Bílá hůl má 
upozornit okolí na potíže se 
zrakem a vysvětlit někdy ne-
obvyklé či neobratné chování 
slabozrakého člověka. Chrání 
ho před nebezpečnými pře-
kážkami a pomáhá mu všude 
tam, kde na zrak není spoleh-
nutí .

Neplatí , že špatný zrak je nut-
né šetřit, protože používáním 
se ještě více kazí .
Pravidelným a přiměřeným 
procvičováním udržujeme 
zrak v kondici či zvyšujeme 
jeho výkonnost.
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Kompletní rehabilitace
Paní Eva je naší dlouholetou klientkou. Sama o Tyflo- 
servisu říká: „Už si ani nevzpomenu, jak dlouho mi Tyf-
loservis pomáhá. Od mládí jsem měla problémy se 
zrakem, ale naučila jsem se s tím žít a vše docela zvlá-
dala. Zdravotní stav se mi ale začal velmi rychle zhor-
šovat a s tím se horšil i zrak. Stále jsem věřila, že vše 
dokážu zvládnout, ale přišly chvíle, kdy jsem nevěděla 
kudy kam. Odmítala jsem chodit ven, uzavírala jsem 
se do sebe a odháněla všechny, kteří mi chtěli pomoci. 
Právě v této chvíli manžel objevil Tyfloservis. A pak šlo 
vše jak po drátkách. Zpětně si uvědomuji, jak moc jsem 
byla protivná, ale přes velkou trpělivost a snahu paní in-
struktorky z Tyfloservisu jsem se znovu vrátila do života. 
Nejprve jsem si opatřila různé pomůcky, které mi pomá-
haly získat samostatnost a zase zvládat běh domácnosti. 
Manžel oceňoval můj každý sebemenší pokrok a to mě 
hnalo kupředu. Naučila jsem se chodit s bílou holí, psát 
a pracovat na počítači, učím se Braillovo bodové písmo 
a díky narozené vnučce se znovu učím v kurzu sebeob-
sluhy, jak pečovat o miminko. Chci být babičkou na jed-
ničku. A vím, že budu.“ 

Braillovo písmo
Klientka se ve svých 83 letech rozhodla pro kurz Braillova 
bodového písma. 
Řekla nám: „Možná si myslíte, že v mém věku je již pozdě 
na nějaké učení, ale nechci zůstat negramotná. Nemůžu 
na nohy a nevycházím z domu. Učení je pro mne v sou-
časné době jediná radost.“
Klientka se pustila do učení s obrovským nadšením 
a na každou hodinu je perfektně připravena. Těší se, až 
si bude schopna číst knížky, aniž by k tomu potřebovala 
asistenci jiného člověka. I ve stáří může učení přinášet 
pocit radosti a osvobození. 

Samostatný pohyb
Paní Markéta se narodila zcela nevidomá. Spolu s nevi-
domým manželem vychovala dvě děti a pracovala jako 
telefonistka. Nyní, ve svých 59 letech, žije sama v centru 
krajského města. Na Tyfloservis se obrátila proto, aby se 
naučila chodit s bílou holí po nových trasách. Kurz pro-
storové orientace a samostatného pohybu začal chůzí 
ke kontejnerům na tříděný odpad, které si klientka ne-
chala zboku popsat Braillovým písmem. Poté postupně 
zvládla trasy k lékařům (na zubní, na gynekologii, na od-
běr krve, na dozimetrii), na poštu, k poštovní schránce, 
do obchodů (elektro, zlatnictví, antikvariát, železářství, 
masna, zelenina, květinářství, oděvy, lahůdky, hračkářství 
i kadeřnictví), dále na bytový úřad, do parku na vycház-
kovou trasu a do velkých supermarketů. Naučila se jezdit 
na eskalátorech, využívat nainstalované majáčky, sezná-
mila se s novým typem tramvaje a vyzkoušela si spuštění 
inteligentní zastávky. Umístění tramvajových ostrůvků či 
zastávek autobusu a prostorové uspořádání ulic si ujas-
nila na reliéfním plánku centra města. Jednotlivé trasy 
klientka aktivně využívá a stala se tak zase o trochu sa-
mostatnější.

PŘÍBěHY KLIENTů

Optické pomůcky
Tyfloservis navštívili manželé ve věku neuvěřitelných 97 
a 92 let. Zajímaví, usměvaví lidé, z nichž sálala i po 70 
letech manželství pozitivní energie, vzájemná úcta a lás-
ka. Společný život naplnili nejen výchovou tří dětí, ale 
také koníčky, mezi které patřilo cestování, poznávání, cizí 
jazyky, malba obrazů a řezbářství. Některým z nich se 
věnují stále. I přes shodné trápení v podobě těžké slabo-
zrakosti, nedoslýchavosti a pohybových potíží se snaží 
být v co největší míře samostatní. Intervence Tyfloservisu 
byly zaměřeny především na odzkoušení a výběr speci-
álních optických pomůcek. Pán si na řezbaření vybral klip 
na brýle a lupu upevněnou v držáku, aby měl volné ruce 
na práci. Čtení knih i vyhledávání v mapách mu umožnila 
ruční čtenářská lupa s velkým zvětšením a s osvětlením. 
Paní se naučila využívat televizní kamerovou lupu. S její 
pomocí se může i nadále věnovat preciznímu vedení 
rozsáhlé rodinné kroniky. Poskytování služeb takovým 
lidem je pro nás nesmírně smysluplné a inspirativní. 

Psychika a samostatnost
„Půl roku jsem jen ležela na gauči a přibrala šest kilo. 
Cítila jsem naprostou beznaděj. Bylo to krušné. Manžel 
mě nepodpořil, protože byl z toho bezradnej stejně jako 
já,“ začíná paní Libuše popisovat svoji situaci, kdy v roce 
1985 oslepla.
Přestože osmnáct let po ztrátě zraku nevyšla sama 
z bytu, vychovala dceru, na kterou je pyšná. „Postupně 
jsem si začala uvědomovat, že chci být samostatná, že 
se přece nebudu celý život nechávat doprovázet k lékaři 
a na blízká místa matkou nebo manželem.“ Nakonec se 
paní Libuše rozhodla požádat o pomoc Tyfloservis a díky 
svému odhodlání se naučila samostatně pohybovat s bí-
lou holí. Dnes je denně na cestách. Jediné, co jí prý činí 
potíže, je silný vítr, déšť nebo chůze po frekventované 
ulici, kdy se mísí příliš mnoho zvuků. Dále pak nečekané 
překážky jako je výkop či cedule, které ji překvapí v mís-
tech, kde běžně nebývají, nebo kde nestály, když se trasy 
učila.

Psaní na klávesnici
Od narození těžce slabozraká paní Romana se pohybuje 
o dvou francouzských holích a ve svých 55 letech žije 
stále se svou matkou. Ta odmítala, aby k nim do bytu 
vstupoval kdokoli cizí, a nepřála si, aby se dcera coko-
li nového učila. Paní Romana začala přes zákaz matky 
dojíždět do Tyfloservisu a učit se psát na klávesnici po-
čítače. Po telefonickém rozhovoru instruktora s její ma-
minkou se situace zklidnila a klientka se mohla kurzu vě-
novat naplno, bez výčitek a negativních pocitů. Po jeho 
zdárném absolvování získala v TyfloCentru počítačovou 
gramotnost a prostřednictvím sociálních sítí si našla pár 
kamarádek, které navštěvuje. Jak říká, má konečně pocit, 
že už není izolovaná od okolního světa. Je nadšená, že 
si dokáže sama vyhledat informace na internetu a není 
odkázaná na pomoc druhých. Stala se nezávislejší a také 
spokojenější. 
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krajské středisko

BRNO
Kontakty:
Kamenomlýnská 124/2
603 00 Brno - Pisárky
tel./fax: 541 212 810
e-mail: brno@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Ing. Bc. Petr Karásek
instruktoři:  Mgr. Dana Cicha
  Mgr. Gabriela Charvátová
  (do 27. 3. 2013)
  Bc. Marcela Vasilovská, DiS.
  (od 1. 10. 2013)
  Mgr. Eva žižlavská

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Brno
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 5775864

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým po-
stižením v Brně-Chrlicích; Katedře speciální pedagogi-
ky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 
MUDr. Janu Richterovi; MUDr. Zdeňce Kafkové; Národní-
mu centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů; občanským sdružením SONS ČR a VODICÍ PES; 
společnostem OPTIKA RICHTER, s.r.o. a TyfloCentrum 
Brno, o.p.s.; Středisku pro pomoc studentům se speci-
fickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity; Střední 
škole, základní škole a mateřské škole pro zrakově po-
stižené, Brno, Kamenomlýnská 2; školám, jejich peda-
gogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 statutárnímu městu Brno
 Nadačnímu fondu Mathilda
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Terénní rehabilitace nevidomých a slabozrakých

statutárnímu městu Brno
 Zlepšení zázemí pro poskytování služeb lidem s těž-

kým zrakovým postižením v krajském ambulantním 
středisku Tyfloservisu, o.p.s. v Brně
společnosti Siemens, s.r.o.

Jsme subdodavatelem služby sociální rehabilitace v rám-
ci Individuálního projektu Jihomoravského kraje financo-
vaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost:

Název projektu kraje: Zajištění vybraných služeb so-
ciální prevence v Jihomoravském kraji
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00056
Název zakázky: Zajištění poskytování sociální služby 
sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji

Neplatí , že nevidomí lidé mají 
zvláštní smysl pro vnímání 
překážek a příroda je automa-
ticky vybavila výborným slu-
chem a hmatem.
I nevidomí lidé jsou více nebo 
méně nadaní . Své smysly tří-
bí procvičováním. Ne každý 
má hudební sluch , ne kaž-
dý se dokáže dobře orientovat 
v prostoru.
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krajské středisko

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kontakty:
Zachariášova 686/6
370 04 České Budějovice
tel./fax: 387 331 598
e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Bc. Hana Jiroušková
instruktoři:  Bc. Dana Danielková
  Bc. Vlasta Grillová

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Č. Budějovice
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 1275982

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru zdravotně postižených jižních Čech, o.s.; České-
mu červenému kříži, Oblastnímu spolku České Budějovi-
ce; Českobudějovickému deníku; Diakonii Českobratrské 
církve evangelické - středisku Rolnička v Soběslavi; Do-
pravnímu podniku města České Budějovice, a.s.; Jihočes-
ké univerzitě v Českých Budějovicích, Teologické fakultě 
a Zdravotně sociální fakultě; Magistrátu města České 
Budějovice, Odboru sociálních věcí a Odboru správy ve-
řejných statků; Městské charitě České Budějovice; Naza-
retu, středisku Diakonie a misie Církve československé 
husitské v Borovanech; očním lékařům v kraji; Policii ČR; 
SONS ČR (oblastním odbočkám v kraji); Speciálně peda-
gogickému centru při Mateřské škole pro zrakově posti-
žené, České Budějovice, Zachariášova 5; společnosti JTV 
a.s. - Jihočeské televizi, redaktorce Mgr. Elišce Piskačové; 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci; Stře-
disku rané péče SPRP České Budějovice; středním zdra-
votnickým školám v kraji; Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých v ČR, Poradenskému centru České Budějovice; 
pracovníkům úřadů práce v Jihočeském kraji; školám, 
jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 firmě LION - stavební a obchodní společnost, 

spol. s r. o.
 panu Ing. Petru Čížkovi
 panu Milanu Litvanovi a firmě Ká-servis
 panu MUDr. Richardu Šídlovi
 paní Ivě Štrobové, Studiu Bona Dea 
 paní Mgr. Šárce Brůhové a PhDr. Ludmile Brůhové, 

Rehabilitačnímu a regeneračnímu centru
 slečně Kláře Suché
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Jihočeský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Terénní sociální rehabilitace osob s vážným zrakovým 

handicapem v Jihočeském kraji
Jihočeskému kraji
 Cesta ze tmy 2013

statutárnímu městu České Budějovice
 Náklady spojené se zajištěním služby sociální rehabi-

litace osob s těžkým zrakovým postižením pro oblast 
Tábor 
městu Tábor
 Kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým 

handicapem
Nadaci Charty 77 a fondu Pražské energetiky, a.s.

Dovolte slabozrakým lidem 
prohlížet si věci hodně zblízka 
a zvětšit si je případně lupou. 
Mějte strpení , když se zastaví 
v chůzi , aby si přečetli nápis, 
nebo když jim čtení trvá déle . 
Pomůže, když jim všechny 
důležité informace řeknete 
ústně, přestože jsou někde na-
psané.
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HRADEC KRÁLOVÉ
Kontakty:
M. Horákové 549/53
500 06 Hradec Králové
tel./fax: 495 273 636
e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Mgr. et Mgr. Daniela Morávková
instruktoři:  Bc. Gabriela Benešová
  Bc. Klára Bydžovská
  (od 1. 1. 2013)
  Bc. et Mgr. Kristýna Drtílková
  Bc. Vlasta Kobulská
  (do 30. 4. 2013)
  Mgr. Barbora Lamačová 
  (od 6. 5. 2013)

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko H. Králové
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 7175172

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru investic, rozvoje a inovací; České poště, s.p.; 
Dopravnímu podniku města Hradec Králové, a.s.; fir-
mám AMÁDEUS REAL, a.s., Bazalka s.r.o., ELEKTA, s.r.o., 
Eschenbach Optik, spol. s r.o., GALOP, s.r.o., GEMA s.r.o., 
H R U Š K A, spol. s r.o., HT Visual, Kubík a.s., Lékárna Pod 
Strání s.r.o., Lékárna TILIA, s.r.o., MAKRO Cash & Carry 
ČR s.r.o., OPTIA, a.s., SAGITTA Ltd., spol. s r.o., SPAR Čes-
ká obchodní společnost s.r.o., TERNO spol. s r.o., Tesco 
Stores ČR a.s. a UNIOPTIK spol. s r.o.; Hradecké kulturní 
a vzdělávací společnosti s.r.o.; Katedře speciální pedago-
giky a logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové; Knihovně města Hradce Králové; občanským 
sdružením Asociace zrakových terapeutů, SONS ČR (ob-
lastním odbočkám v Královéhradeckém kraji, prodejnám 
Tyflopomůcek Olomouc a Praha, Středisku digitalizace 
a technická podpora, Tyflokabinetu) a VODICÍ PES; Ob-
lastní charitě Hradec Králové; Oční klinice Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové; očnímu optikovi a optomet-
ristovi Zdeňku Adámkovi; oční specialistce MUDr. Janě 
Nekolové, Ph.D.; očním lékařům v Královéhradeckém 
kraji; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu 
města Hradec Králové a dalších obcí v kraji; pánům Karlu 
a Jiřímu Hrubešovým; příspěvkové organizaci Správa ne-
movitostí Hradec Králové; Rychloservisu a pneuservisu 
Pod Strání TOP FUEL s.r.o.; sociální firmě ERGONES; sta-
tutárnímu městu Hradec Králové; Středisku podpory pro 
studenty se specifickými potřebami AUGUSTIN (Univer-
zita Hradec Králové); TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s.; 
výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; školám, je-
jich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 
 společnosti Fa RENE a.s.
 Mgr. Aleně Koukalové
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Ambulantní a terénní sociální rehabilitace nevidomých 

a slabozrakých 
statutárnímu městu Hradec Králové
 Rekonstrukce a rozšíření stávajících prostor Krajské-

ho ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s. v Hradci 
Králové
Raiffeisen stavební spořitelně a.s.
 Rozšíření stávajícího prostoru Tyfloservisu, o.p.s. Hra-

dec Králové za účelem poskytování přímé péče osobám 
se zrakovým postižením a pro přednáškovou a další 
odbornou činnost
společnosti Siemens, s.r.o.

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Královéhradeckého kraje finan-
covaného dotací z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky v Operačním programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhra-
deckém kraji II
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00065
Název zakázky: Podpora a rozvoj sociální rehabilitace 
pro osoby se zrakovým postižením v KHK regionu se 
zaměřením na práci s klienty na počátku problému se 
zrakem
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TYFLOSERVIS, o.p.s.

 Stolní kamerová lupa pro osoby s těžkým zrakovým 
handicapem
ROTARY KLUBU Praga caput regni ČR
 Kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým 

handicapem
Nadaci Charty 77 a fondu Pražské energetiky, a.s.

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Kraje Vysočina financovaného 
dotací z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky v Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Od 1. 1. – 31. 3. 2013
Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb 
na území kraje Vysočina – individuální projekt
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00030
Název zakázky: Provozování sociální rehabilitace pro 
osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji 
Vysočina

Od 23. 4. – 31. 12. 2013
Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb 
na území kraje Vysočina – individuální projekt II. 
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00073
Název zakázky: Sociální služby – Sociální rehabilitace 
osob s kombinovaným a zrakovým postižením – Jihlava

krajské středisko

JIHLAVA
Kontakty:
Benešova 1682/46
586 01 Jihlava
tel./fax: 567 307 571
e-mail: jihlava@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Bc. Jana Kuczová
instruktor:  Mgr. Vlastimila Rodová

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Jihlava
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 9608182

Děkujeme za dobrou spolupráci
Českému rozhlasu Region; Gymnáziu a Střední odborné 
škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365; Gymnáziu Pa-
cov; Krajské knihovně Vysočiny; Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina; Městské knihovně Jihlava; MUDr. Stanislavu 
Jirkovi - oftalmologu S4; Obchodní akademii Pelhřimov, 
Jirsíkova 875; očním lékařům Kraje Vysočina; očnímu op-
tikovi Blahoslavu žilkovi; Odboru sociálních věcí Magis-
trátu města Jihlavy; SONS ČR (oblastním odbočkám); 
statutárnímu městu Jihlava; Střední průmyslové škole 
a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov; Střední ško-
le obchodu a služeb Jihlava; TyfloCentru Jihlava, o.p.s.; 
Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř; 
Základní škole Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov; 
školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobro-
volníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 Ing. Ivo Zajoncovi
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka 

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Úhrada pohonných hmot pro provoz služebního vozi-

dla pro poskytování terénních služeb sociální rehabilita-
ce v roce 2013
statutárnímu městu Jihlava
 Sociální rehabilitace (terénní a ambulantní rehabilitace 

nevidomých a slabozrakých osob)
statutárnímu městu Jihlava

Neplatí , že nevidomí vidí jen 
tmu.
Osleplí lidé někdy říkají , že 
vidí mlhu a vnímají i různé 
světelné záblesky. Někteří vní-
mají silné zdroje osvětlení .
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

krajské středisko

KARLOVY VARY
Kontakty:
Mozartova 444/6
360 20 Karlovy Vary
tel./fax: 353 236 068
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí: Mgr. Petra Marková 
instruktor: Ladislava Alexandra Šporová

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko K. Vary
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 1901942

Děkujeme za dobrou spolupráci
Oblastním odbočkám SONS ČR v Chebu a v Chomuto-
vě; očním lékařům v regionu; oční optice OMNIA OPTIK, 
spol. s r.o.; odborům sociálních věcí úřadů, měst a obcí 
v regionu; oftalmologu S4 MUDr. Jiřímu Prokopovi; 
TyfloCentru Karlovy Vary, o.p.s.; školám, jejich pedago-
gům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 firmě František Sázel – KV OZNAMOVATEL
 Lions clubu Karlovy Vary
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Pozdravte nevidomého jako 
první , případně se dotkněte 
jeho paže, aby věděl , že ho-
voříte s ním. Pokud se znáte, 
oslovte ho jménem a představ-
te se mu, aby nebyl na pochy-
bách , s kým se setkává. 

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Karlovarský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým handi-

capem v Karlovarském kraji
Karlovarskému kraji 
 Mzdové náklady včetně odvodů a provozní náklady 

Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu, o.p.s. 
v Karlových Varech
statutárnímu městu Karlovy Vary
 Kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením 
Nadaci AGROFERT 
 Vybavení krajského střediska Tyfloservisu, o.p.s. 

v Karlových Varech pomůckami pro osoby s těžkým 
zrakovým handicapem
Nadaci České spořitelny
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

TYFLOSERVIS, o.p.s.

krajské středisko

LIBEREC
Kontakty:
Palachova 504/7
460 01 Liberec
tel./fax: 485 109 990
e-mail: liberec@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Bc. Jitka Fajmonová
instruktor:  Kateřina Šretrová

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Liberec
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 3843439

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru zrakových vad, s.r.o. při Fakultní nemocnici v Mo-
tole; Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s.; Krajskému úřadu Libereckého kraje; občan-
ským sdružením CENTRUM PRO ZDRAVOTNě POSTI-
žENÉ Libereckého kraje a SONS ČR; obecně prospěšné 
společnosti TyfloCentrum Liberec; oftalmologu specia-
listovi primáři MUDr. Petru Bulířovi a dalším očním lé-
kařům Libereckého kraje; optikům Libereckého kraje; 
příspěvkovým organizacím Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 
a Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390; dal-
ším středním školám Libereckého kraje; Speciálně peda-
gogickému centru pro zrakově postižené v Liberci; sta-
tutárnímu městu Liberec; Technické univerzitě v Liberci; 
úřadům práce Libereckého kraje; školám, jejich peda-
gogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Provoz sociální služby sociální rehabilitace byl v roce 
2013 finančně podpořen Libereckým krajem.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 statutárnímu městu Jablonec nad Nisou
 Mgr. Zdence Janouškové
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Liberecký kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

 Tyfloservis – sociální rehabilitace nevidomých a slabo-
zrakých lidí 
Libereckému kraji
 Tyfloservis – rehabilitace zraku

Libereckému kraji
 Lidé s těžkým zrakovým postižením Libereckého kraje

Nadaci EURONISA
 Rehabilitace lidí s těžkým zrakovým postižením

městu Česká Lípa
 Rehabilitace nevidomých a slabozrakých

statutárnímu městu Liberec

Neplatí , že ve společnosti ne-
vidomého člověka by se nemě-
lo mluvit o barvách a jiných 
zrakových vjemech . Není třeba 
se důsledně vyhýbat obratům 
jako „podívej se“, „uvidíme se“ 
apod.
Jde o běžné výroky, které se 
ostatně netýkají pouze vidění . 
Nevidomého neurážejí , ba na-
opak, mohou přinášet vítané 
informace.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

krajské středisko

OLOMOUC
Kontakty:
I. P. Pavlova 184A/69
779 00 Olomouc
tel.: 585 428 111
e-mail: olomouc@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Mgr. Darina Růžičková
instruktoři:  Mgr. Dagmar Dvorská
  Bc. Michaela Ševčíková, DiS.

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Olomouc
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 5217292

Děkujeme za dobrou spolupráci
CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc; Cír-
kevnímu gymnáziu Německého řádu, spol. s r.o.; Čes-
kému rozhlasu Olomouc; Fakultní nemocnici Olomouc; 
Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9; Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje; Magistrátu města Olomouce; Mo-
helnickému kulturnímu centru, s.r.o.; očním lékařům 
v Olomouckém kraji; Optice – MUDr. Miloš Vymazal; 
regionální redakci Mladé fronty DNES; SONS ČR (zvláš-
tě oblastním odbočkám v Olomouckém kraji a prodej-
ně Tyflopomůcky Olomouc); Střední průmyslové škole 
elektrotechnické v Mohelnici; Střední zdravotnické škole 
a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga 
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olo-
mouc, Pöttingova 624/2; TyfloCentru Olomouc, o.p.s. 
a sociální firmě ERGONES; Univerzitě Palackého v Olo-
mouci; Úřadu práce České republiky – krajské pobočce 
v Olomouci a kontaktním pracovištím v Olomouckém 
kraji; Vyšší odborné škole sociální a teologické – Dorkas; 
školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobro-
volníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 panu Marku Ryšavému
 paní MUDr. Aleně Švecové
 paní Ludmile Janouškové
 paní MUDr. Kláře Marešové, Ph.D. 
 společnosti Globus ČR, k.s. 

(pobočce Olomouc – Řepčín)
 olomoucké prodejně OBI Česká republika s.r.o.
 Dopravnímu podniku města Olomouce, a.s.
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých

statutárnímu městu Olomouc
 Kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením 
Nadaci AGROFERT 

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Olomouckého kraje financova-
ného dotací z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Vybrané služby sociální prevence 
v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00064
Název zakázky: Poskytování sociálních služeb „Sociální 
rehabilitace“ v Olomouckém kraji
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

TYFLOSERVIS, o.p.s.

krajské středisko

OSTRAVA
Kontakty:
Sadová 1577/5
702 00 Ostrava
tel./fax: 596 783 227
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.
instruktoři:  Bc. Edita Janková
  Iva Stárková, DiS.

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Ostrava
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 4276818

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru zrakových vad, s.r.o. při Fakultní nemocnici v Cen-
tru pro studenty se specifickými nároky Slunečnice při 
Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava; cen-
tru Pyramida - centru podpory studentům se specifický-
mi potřebami při Ostravské univerzitě v Ostravě; Centru 
vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.; distributorům 
a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; 
firmě Falhar Optik s.r.o.; očním lékařům v kraji a oftal-
mologovi S4 - prim. MUDr. Sylvii Horákové; organizacím: 
SONS ČR (oblastní odbočce v Ostravě a Novém Jičíně), 
Středisku rané péče SPRP Ostrava a TyfloCentru Ostrava, 
o.p.s.; Ostravské univerzitě v Ostravě - Filozofické fakultě, 
Katedře psychologie, Fakultě sociálních studií, Katedře 
sociální práce a Pedagogické fakultě, Katedře speciální 
pedagogiky; příspěvkovým organizacím: Obchodní aka-
demie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské 
Hory a Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá; Speci-
álně pedagogickému centru pro zrakově postižené při 
příspěvkové organizaci Základní škola, Opava, Havlíč-
kova 1; statutárnímu městu Ostrava (Odboru sociálních 
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit); školám, 
jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 panu Karlu Kubínovi
 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR

 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 
služeb s místní působností – Moravskoslezský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

statutárnímu městu Ostrava
 Cesta ze tmy

Nadaci OKD
 Sociální rehabilitace

Moravskoslezskému kraji
 Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob

statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu 
Ostrava-Jih
 Kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením 
Nadaci AGROFERT 
 Kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým 

handicapem
Nadaci Charty 77 a fondu Pražské energetiky, a.s.

Neplatí , že na nevidomého je 
třeba mluvit nahlas a zřetel-
ně.
Nemá-li nevidomý nějaké ob-
tíže se sluchem, pak při ko-
munikaci s ním není nutné 
nějak speciálně artikulovat 
nebo mluvit hlasitěji . V hluč-
nějším prostředí je ale vhodné 
jasné a zřetelné oslovení , aby 
nevidomý věděl , že mluvíme 
právě s ním.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

krajské středisko

PARDUBICE
Kontakty:
M. Horákové 549/53
500 06 Hradec Králové
tel./fax: 495 273 636
e-mail: pardubice@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Mgr. et Mgr. Daniela Morávková
instruktoři:  Bc. Gabriela Benešová
  Bc. Klára Bydžovská 
  (od 1. 1. 2013)
  Bc. et Mgr. Kristýna Drtílková
  Bc. Vlasta Kobulská 
  (do 30. 4. 2013)
  Mgr. Barbora Lamačová 
  (od 6. 5. 2013)

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Pardubice
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 4382685

Děkujeme za dobrou spolupráci
České poště, s.p.; firmám ELEKTA, s.r.o., Eschenbach Op-
tik, spol. s r.o., HT Visual, Kaufland Česká republika v.o.s., 
SAGITTA Ltd., spol. s r.o., SPAR Česká obchodní společ-
nost s.r.o. a UNIOPTIK spol. s r.o.; Koalici nevládek Pardu-
bicka o.s.; Národní radě osob se zdravotním postižením 
ČR; obchodnímu centru GRAND Pardubice; oční specia-
listce MUDr. Janě Nekolové, Ph.D.; očním lékařům v Par-
dubickém kraji; očnímu optikovi a optometristovi Zdeň-
ku Adámkovi; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Pardubického kraje; odborům sociálních věcí Magistrátu 
města Pardubice a dalších obcí v kraji; paní Radislavě 
Jandové; SONS ČR (oblastní odbočce Česká Třebová 
a Chrudim, prodejně Tyflopomůcek Olomouc a Tyfloka-
binetu); TyfloCentru Pardubice, o.p.s.; Univerzitě Pardu-
bice; výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA; školám, 
jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 společnosti eBRÁNA s.r.o.
 společnosti KONZUM, obchodní družstvo 

v Ústí nad Orlicí 
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Pardubický kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Par-

dubice 2013
Pardubickému kraji
 Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Par-

dubice
statutárnímu městu Pardubice

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Pardubického kraje financova-
ného dotací z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v Operačním programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Individuální projekt Pardubického 
kraje na sociální služby
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00020
Název zakázky: Zajištění vybraných sociálních služeb 
na území Pardubického kraje
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

TYFLOSERVIS, o.p.s.

krajské středisko

PLZEŇ
Kontakty:
Tomanova 2645/5
301 00 Plzeň
tel./fax: 377 423 596
e-mail: plzen@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Hana Cmarová, DiS. 
instruktoři: Bc. Martina Hrdonková 
  (od 1. 10. 2013)
  Bc. Kateřina Kučerová 
  (od 11. 2. 2013)
  Bc. Marta Veselá

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Plzeň
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 4504456

Děkujeme za dobrou spolupráci
I. interní klinice FN Plzeň - Diabetologickému centru; 
akciové společnosti Plzeňské městské dopravní podni-
ky; Knihovně města Plzně, Obvodní knihovně Skvrňany 
a kulturnímu zařízení M-Klub; Knihovně pro nevidomé 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje; Konzer-
vatoři, Plzeň, Kopeckého sady 10; Krajskému úřadu Pl-
zeňského kraje; Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Kar-
lovy v Praze; Lions Clubu Plzeň - City; Magistrátu města 
Plzně, Odboru sociálních služeb; městskému obvodu 
Plzeň 3; obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum 
Plzeň; oblastním odbočkám SONS ČR; Oční klinice FN 
Plzeň; očním lékařům; odborům sociálních věcí a zdra-
votnictví městských úřadů v Plzeňském kraji; oftalmolo-
govi S4 - MUDr. Davidu Toufarovi; OPTIK STUDIU a panu 
Josefu Švarcovi; paní PhDr. Lindě Albrechtové, Ph.D.; 
panu prof. MUDr. Pavlovi Těšínskému, DrSc.; Středisku 
pro ranou péči Plzeň, o.p.s.; středním školám a středním 
odborným učilištím v kraji; Svazu diabetiků ČR, územ-
ní organizaci Plzeň; úřadům práce Plzeňského kraje; 
Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené 
a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 a jejímu Speciálně pe-
dagogickému centru; školám, jejich pedagogům a stu-
dentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se 
sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 Lions Clubu Plzeň - City
 OPTIK STUDIU a panu Josefu Švarcovi
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Plzeňský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Zase můžu číst – zaměření na osoby s těžkým zrako-

vým postižením
statutárnímu městu Plzeň – městskému obvodu 
Plzeň 3 
 Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým 

handicapem v Plzeňském kraji
Plzeňskému kraji
 Viděno pod lupou: rehabilitace zraku pro osoby 

s těžkým zrakovým handicapem 
statutárnímu městu Plzeň

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Plzeňského kraje financova-
ného dotací z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Plzeň-
ském kraji
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00036
Název zakázky: Podpora sociálních služeb v Plzeňském 
kraji - Sociální rehabilitace v Plzeňském kraji

Nenechte se zmást, když se 
slabozraký či nevidomý člověk 
ve známém prostoru pohybu-
je sebejistě . V novém, nezná-
mém, prostředí , nebo v urči-
tých situacích , může mít velké 
potíže při orientaci .
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krajské středisko

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
Kontakty:
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1
tel.: 221 462 362, fax: 221 462 361
e-mail: praha@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedením pověřena: Olga Buriánková
instruktoři:           Mgr. Tereza Havlíková 
           (do 29. 9. 2013)
           Mgr. Kristýna Pišlová
           Ivana Toulová

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko 
Praha a Střední Čechy
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 1492747

Děkujeme za dobrou spolupráci
Magistrátu hlavního města Prahy; MUDr. Ivanu Fišero-
vi a jeho kolektivu – Evropská oční klinika Cornea Le-
xum s.r.o.; MUDr. Jitce Řehořové a kolektivu pracovníků 
Centra zrakových vad, s.r.o. při FN v Motole; občanským 
sdružením CZECHDESIGN.CZ, InternetPoradna.cz, LORM 
– společnost pro hluchoslepé (poradenské centrum Pra-
ha), Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých 
a SONS ČR (oblastním odbočkám Praha a střední Če-
chy, zvláště pak Kladnu a Mladé Boleslavi, Metodickému 
centru odstraňování bariér, Navigačnímu centru, prodej-
ně Tyflopomůcky Praha, Středisku integračních aktivit 
Praha, Středisku výcviku vodicích psů a Tyflokabinetu); 
obecně prospěšným společnostem Domov Sue Ryder, 
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro ne-
vidomé Dědina a TyfloCentrum Praha; paní hraběnce 
Mathildě Nostitzové a kolektivu pracovníků Nadačního 
fondu Mathilda; Prof. MUDr. Pavlovi Kuchynkovi, CSc.; 
sociálním odborům městských úřadů v Praze a Středo-
českém kraji; společnostem Optik Plus s.r.o., Svárovský, 
s.r.o.; Středisku sociálních služeb, Praha 1; Unii nevidi-
acich a slabozrakých Slovenska; vývojářům orientační-
ho systému pro nevidomé NaviTerier; všem pražským 
a středočeským školám, jejich pedagogům a studentům 
i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou 
Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 společnosti DINASYS, s.r.o.
 společnosti LMC s.r.o. 
 společnosti MARKLAND Kotva a.s.
 společnosti MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.
 panu Karlu Vránovi

 panu Jakubu Martincovi
 paní Jarmile Brablcové 
 paní Michaele Černé
 panu Petru Kočímu
 panu Martinu Korefovi
 panu Vladimíru Špírkovi
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Hlavní město Praha
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Středočeský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Tyfloservis – terénní a ambulantní rehabilitace nevido-

mých a slabozrakých na území hlavního města Prahy
hlavnímu městu Praha 
 Tyfloservis – Krajské ambulantní středisko 

Praha a Střední Čechy 
hlavnímu městu Praha
 Viděno pod lupou - rehabilitace osob s těžkým

zrakovým postižením
městské části Praha 3
 Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým 

postižením
městské části Praha 10

Jsme dodavatelem služby sociální rehabilitace v rámci 
Individuálního projektu Středočeského kraje financova-
ného dotací z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Základní síť sociálních služeb ve Stře-
dočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00021
Název zakázky: Základní síť sociálních služeb ve Stře-
dočeském kraji - sociální rehabilitace ambulantní
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TYFLOSERVIS, o.p.s.

krajské středisko

ÚSTÍ NAD LABEM
Kontakty:
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: 475 201 777
e-mail: usti@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Mgr. Nikol Aková
instruktoři: Bc. Hana Imiolková
  Mgr. Jindra Slováková 
  (od 2. 9. 2013)

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 8215787

Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru komunitní práce Ústí nad Labem; distributorům 
a dodavatelům kompenzačních a optických pomůcek; 
Dobrovolnickému centru, o.s.; Magistrátu města Most, 
Teplice, Děčín a Ústí nad Labem (odboru sociálních věcí, 
odboru školství, kultury a sociálních služeb - oddělení 
podpory nestátních soc. služeb); městským úřadům; 
obecně prospěšným společnostem Demosthenes 
a TyfloCentrum Ústí nad Labem; oční OPTICE J&J ( jme-
novitě panu Janu Krejčímu); oftalmologu S4 MUDr. To-
máši Koupovi a dalším očním lékařům; poskytovatelům 
sociálních služeb pro zdravotně postižené v Ústí nad 
Labem: CESPO, o.p.s., Sociální agentura, o.p.s. a Ústecký 
Arcus, občanské sdružení onkologických pacientů, je-
jich rodinných příslušníků a přátel; SONS ČR (oblastním 
odbočkám Teplice, Ústí nad Labem, Louny, Litoměřice); 
středním a vyšším odborným školám Ústeckého kraje; 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; 
Úřadu práce v Ústí nad Labem; Ústecké komunitní nada-
ci; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dob-
rovolníkům, kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 panu Františku Hrdému
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR

 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 
služeb s místní působností – Ústecký kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Sociální rehabilitace osob se zrakovým a kombinova-

ným postižením 
Ústeckému kraji
 Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým a kom-

binovaným postižením
statutárnímu městu Ústí nad Labem 
 Kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením 
Nadaci AGROFERT 
 „Nevidím, ale umím“

charitativnímu projektu „Čtení pomáhá“

V bytě nevidomého nemají ob-
razy a zrcadlo co dělat. 
Jestliže si to nepřeje, pak ob-
razy a zrcadla mít skutečně 
nemusí . Dobře popsaný obraz 
může ale u nevidomého vy-
volávat příjemné vzpomínky 
a představy. Některá výtvar-
ná díla mohou být i reliéfní . 
Nevidomému by nemělo být 
lhostejné, jak se u něho cítí 
vidící návštěvy. Obrazy a zr-
cadla jsou významným este-
tickým a praktickým prvkem.
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krajské středisko

ZLÍN
Kontakty:
Burešov 4886
760 01 Zlín
tel.: 577 437 133
e-mail: zlin@tyfloservis.cz

Pracovníci:
vedoucí:  Bc. Petr Mach
instruktor:  Mgr. Lenka Houšková

Zápis v registru 
poskytovatelů sociálních služeb:
Název zařízení: 
Tyfloservis, o.p.s. 
- Krajské ambulantní středisko Zlín
Registrovaná sociální služba:
sociální rehabilitace
Identifikátor: 7545861

Děkujeme za dobrou spolupráci
Českému rozhlasu Brno; Krajskému úřadu Zlínského 
kraje a Zlínskému kraji; městským úřadům a obecním 
úřadům ve Zlínském kraji; očním lékařům v kraji a oftal-
mologu specialistovi - MUDr. Ladislavě Machové; optiku 
Mgr. Zdeňku Mezírkovi; SONS ČR (oblastním odbočkám 
ve Zlínském i v dalších krajích); statutárnímu městu Zlín; 
středním školám, gymnáziím a středním odborným uči-
lištím v kraji; všem dodavatelům a výrobcům pomůcek; 

vyšším a vysokým školám a všem dalším, kteří, třeba jen 
drobnou pomocí, podpořili nás a naše klienty; školám, 
jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.

Poděkování za finanční 
a další podporu 
 Nadačnímu fondu Mathilda
 firmě Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
 firmě JAVORNÍK – CZ s.r.o.
 firmě POZIMOS, a.s.
 Zlínskému kraji a statutárnímu městu Zlín
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka

Poděkování za podporu projektů
 Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových 

funkcí u osob s vážným postižením zraku
Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních 

služeb s místní působností – Zlínský kraj
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 CESTA ZE TMY 2013

statutárnímu městu Zlín
 Sociální rehabilitace

Zlínskému kraji
 Kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým 

handicapem
Nadaci Charty 77 a fondu Pražské energetiky, a.s.
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Zajištění dostatečného množství finančních prostředků 
na poskytování služeb lidem nevidomým a slabozra-
kým je každoročně nelehkým úkolem. Musíme obstát 
v řadě dotačních řízení, ucházet se o granty, získávat 
ke své podpoře dárce a sponzory. V roce 2013 byly služ-
by Tyfloservisu financovány prostřednictvím 58 dotací 
a grantů. Každý z těchto zdrojů má svá vlastní pravidla 
a specifika, které je nutné splnit nejenom při podávání 
žádostí o dotaci/grant, ale zejména při samotné realizaci 
projektů. Efektivní a hospodárná koordinace tolika zdro-
jů je proto administrativně a časově velmi náročná. Kro-
mě dotací z veřejných rozpočtů a grantů/darů z nadač-
ních příspěvků patří mezi významné zdroje financování 
služeb Tyfloservisu výtěžek sbírky Bílá pastelka a kasy 
„retriever“ (kasičky v podobě plyšových psů rozmístěné 
v obchodech a veřejných institucích, např. knihovnách). 
Velké úsilí také věnujeme získávání darů od firem či jed-
notlivců. 

Financování 
zdravotně-edukačních služeb
Zajištění zdravotně-edukačních služeb bylo v roce 2013 
významně podpořeno především dotací Ministerstva 
zdravotnictví (90 % nákladů). Mezi další zdroje financo-
vání služeb patří dotace měst/obcí, krajů, nadační pří-
spěvky a veřejná sbírka Bílá pastelka. 

Financování služby 
sociální rehabilitace
Hlavním zdrojem financování služby sociální rehabilita-
ce byly v roce 2013 evropské strukturální fondy. Celkem 
v sedmi krajích ČR byla služba financována z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příle-
žitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb. Stejně významný zdroj financování 
představuje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Dále bylo poskytování služby v jednotlivých střediscích 
Tyfloservisu financováno prostřednictvím dotací měst, 
obcí, krajů, nadačních příspěvků, individuálních a firem-
ních darů a zároveň také z výnosů sbírky Bílá pastelka 
a kasy „retriever“. 

Díky vícezdrojovému systému financování se nám poda-
řilo zajistit a udržet bezplatné terénní a ambulantní služ-
by pro lidi nevidomé a slabozraké na území celé České 
republiky. Děkujeme všem poskytovatelům dotací, gran-
tů a dárcům, kteří nám v tomto úsilí pomohli. 

Procentuální zastoupení 
jednotlivých zdrojů financování 
zdravotně-edukačních služeb

Procentuální zastoupení 
jednotlivých zdrojů financování 
služby sociální rehabilitace

FINANCOVÁNÍ SLUžEB TYFLOSERVISU

Ministerstvo zdravotnictví ČR  3 800 000 Kč
Města a obce  313 000 Kč
Kraje  36 000 Kč
Nadační příspěvky  100 000 Kč
Bílá pastelka 982 Kč
Celkem  4 249 982 Kč

ESF ČR – Individuální projekty  4 971 770 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4 876 000 Kč
Města a obce  1 684 511 Kč
Kraje  770 696 Kč
Nadační příspěvky  218 423 Kč
Individuální a firemní dary 325 378 Kč
Bílá pastelka 888 309 Kč
Kasy retriever 158 218 Kč
Celkem  13 893 305 Kč
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Roční účetní závěrka
Rozvaha pro nevýdělečné organizace (v celých tisících Kč)
Stav k 1. 1. 2013: -1-
Stav k 31. 12. 2013: -2-

AKTIVA -1- -2-

FINANČNÍ ZPRÁVA

A.  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   812  793
   4.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   812  793
A.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem   20 525 20 692
   3.  Stavby   289  289
   4.  Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí   8 197 8 085
   7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek   12 039 12 318
A. III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem   0  0
A.  IV.  Oprávky k dlouhod. majetku celkem   -19 928 -20 237
   4.  Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. maj.   -812 -793
   6. Oprávky ke stavbám   -65  -75
   7.  Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí   -7 012  -7 051
   10.  Oprávky k drobnému dlouhod. hm. majetku   -12 039  -12 318

B. I.  Zásoby celkem   0  0
B. II.   Pohledávky celkem   942 775
   1.  Odběratelé   143  275
   4.  Poskytnuté provozní zálohy   709  484
   5.  Ostatní pohledávky   40  50
   13.  Nároky na dotace a ostatní zúčt. s rozpočtem   50  -34
    orgánů územních samosprávních celků
B.  III.   Krátkodobý finanční majetek celkem   7 600 7 996
   1. Pokladna   176  210
   3.  Účty v bankách   7 424 7 786
B.  IV.   Jiná aktiva celkem   469  431
   1.  Náklady příštích období   73  180
   2.  Příjmy příštích období   396  251

AKTIVA CELKEM   10 420 10 450

A.   Dlouhodobý majetek celkem  1 409 1 248

B.   Krátkodobý majetek celkem  9 011 9 202
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

-1- -2-PASIVA

FINANČNÍ ZPRÁVA

A.  I.   Jmění celkem   11 262 11 711
   1.  Vlastní jmění   5 013 5 007
   2.  Fondy   6 249 6 704
A.  II.   Výsledek hospodaření celkem   -2 541 -2 541
   1.  Účet výsledku hospodaření   0  
   2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   -209  0
   3.  Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta minulých let   -2 332 -2 541

B.  I.   Rezervy celkem   0  0
B.  II.   Dlouhodobé závazky celkem   0  0
B.  III.   Krátkodobé závazky celkem   1 672 1 119
   1.  Dodavatelé   76  51
   3.  Přijaté zálohy  939  490
   4.  Ostatní závazky   30  1
   22.  Dohadné účty pasivní   627 577
B.  IV.   Jiná pasiva celkem   27  161
   2.  Výnosy příštích období   27  161

PASIVA CELKEM   10 420 10 450

A.   Vlastní zdroje celkem  8 721 9 170

B.   Cizí zdroje celkem  1 699 1 280
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Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)
Činnost hlavní: -1-
Činnost hospodářská: -2-
Činnost celkem: -3-

-1- -2- -3-

FINANČNÍ ZPRÁVA

A.  I.   Spotřebované nákupy celkem  1 783  0  1 783
   1.  Spotřeba materiálu  1 509  0  1 509
   2. Spotřeba energie  270  0  270
   3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  4  0  4
A.  II.   Služby celkem  4 308           9  4 317
   5.  Opravy a udržování  213  0  213
   6.  Cestovné  193  0  193
   7.  Náklady na reprezentaci  0  0  0
   8.  Ostatní služby  3 902  9  3 911
A.  III.   Osobní náklady celkem  12 159  0  12 159
   9.  Mzdové náklady  9 091  0  9 091
   10.  Zákonné sociální pojištění  3 068  0  3 068
A.  IV.   Daně a poplatky celkem  21  0  21
   16.  Ostatní daně a poplatky  21  0  21
A.  V.   Ostatní náklady celkem  481  0  481
   24.  Jiné ostatní náklady  481  0  481
A.  VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba
    rezerv a opravných položek celkem  465  0  465
   25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného
    a hmotného majetku  465  0  465
A.  VII.   Poskytnuté příspěvky celkem  2 0  2
   32.  Poskytnuté členské příspěvky  2 0  2
A.  VIII.   Daň z příjmů celkem  0  0  0

NÁKLADY CELKEM  19 219  9  19 228

NÁKLADY
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-1- -2- -3-

FINANČNÍ ZPRÁVA

B.  I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  5 395  145  5 540
   2.  Tržby z prodeje služeb  5 395  145  5 540
B. II.   Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem  0  0  0
B. III.   Aktivace celkem  0  0  0
B.  IV.   Ostatní výnosy celkem  1 764  0  1 764
   15.  Úroky  7  0  7
   17.  Zúčtování fondů  1 470  0  1 470
   18.  Jiné ostatní výnosy  287  0  287
B.  V.   Tržby z prodeje majetku, zúčtování
    rezerv a opravných položek celkem  47  0  47
   19.  Tržby z prodeje dlouhodobého
    nehmotného a hmotného majetku  47  0  47
B.  VI.   Přijaté příspěvky celkem  366  0  366
   27.  Přijaté příspěvky (dary)  366  0  366
B. VII.   Provozní dotace celkem  11 511  0  11 511
   29. Provozní dotace  11 511 0  11 511

VÝNOSY CELKEM  19 083  145  19 228

C.    Výsl. hospodaření před zdaněním - -136  136  0
   34.  Daň z příjmů  0  0  0
D.    Výsledek hospodaření po zdanění  -136  136  0

VÝNOSY
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ODSTAVEC 1
Firma: Tyfloservis, o.p.s.
Sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
IČ: 26200481
Právní forma účetní jednotky: 
obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání (popř. účel zřízení): 
služba nevidomým a slabozrakým
Rozvahový den: 31. 12. 2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27. 3. 2014
Datum vzniku účetní jednotky
(popř. zahájení činnosti): 18. 9. 2000

Osoba odpovědná za účetnictví: PhDr. Josef Cerha
Osoba odpovědná za účetní závěrku: Kočka, s.r.o.
V Praze 1 dne 27. 3. 2014

Jména a příjmení členů statutárních orgánů: 
PhDr. Josef Cerha, ředitel

správní rada:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., předsedkyně
Mgr. Jan Kovář, člen
Jan Příborský, člen do 31. 12. 2013
PhDr. Milan Pešák, člen od 1. 1. 2014

dozorčí rada:
Ing. Jan Strašrybka, předseda
JUDr. Radmila Chadimová, členka
PhDr. Jiří Reichel, člen

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny 
během ÚO: žádné změny nenastaly.
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO 
v obchodním rejstříku: žádné změny nenastaly.

ODSTAVEC 3

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců během ÚO:  38
Osobní náklady:  12 159 085 Kč
Členové řídících orgánů (počet):  0
Osobní náklady:  0
Odměny osobám, 
které jsou statutárním orgánem:  353 345 Kč
Odměny členům statutárních 
a dozorčích orgánů:  0
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních 
závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů:  0

ODSTAVEC 5
Použité obecné účetní zásady: Účetní jednotka účtuje 
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 
Sb. a Českými účetními standardy pro organizace, jejichž 
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVěRCE

Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v sou-
stavě podvojného účetnictví, účetnictví je vedeno pro-
středky výpočetní techniky SW CSH Sysel. Prvotní dokla-
dy i tiskové výstupy jsou archivovány v sídle společnosti.
Způsob oceňování: Majetek i závazky jsou oceňovány 
v souladu se zákonem o účetnictví.
Způsob odpisování: Odpisování majetku je prováděno 
na základě odpisového plánu, sestaveného v závislosti 
na době použitelnosti jednotlivých druhů majetku.
Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu 
účetnictví: Nejsou.
Způsob stanovení opravných položek: Opravné po-
ložky nebyly stanoveny.
Způsob stanovení oprávek k majetku: Oprávky k ma-
jetku byly stanoveny v souladu s odpisovým plánem.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou 
měnu: Pro přepočet cizích měn je používán aktuální 
kurz ČNB, pouze pro vklady a výběry v hotovosti je pou-
žíván aktuální kurz banky.

ODSTAVEC 6
Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu 
a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsled-
ku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy: 
Nejsou.
Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro 
analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace 
a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z vý-
kazu zisku a ztráty: Nejsou.
Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze 
a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:
Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: Nejsou.
Rozpis rezerv: Nejsou.
Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb: 
Nejsou.
Popis zajištění úvěru: Není.
Přijaté dotace na investiční a provozní účely:
MPSV:  4 876 000 Kč
MZ ČR:  3 800 000 Kč
ostatní:  2 835 458 Kč

ODSTAVEC 7
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Nejsou.
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají 
dobu splatnosti delší než pět let: Nejsou.
Pronajatý majetek: Není.
Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným bře-
menem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého 
zajištění: Není.
Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v roz-
vaze, uváděný v příloze s ohledem na princip význam-
nosti: Není.
Významné události, které se stanou mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nenastaly 
žádné.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
DOPLňUJÍCÍ INFORMACE

Tržby z prodeje služeb – individuální projekty   5 394 729
Úroky     7 195
Zúčtování fondů   1 469 921
Jiné ostatní výnosy   286 951
Tržby z prodeje majetku   46 900
Přijaté příspěvky (dary)   365 464
Projekt ESF ČR – OP VK   31 252
Dotace celkem    11 480 206
    z toho:
    MPSV     4 876 000
    MZ     3 800 000
    Města a obce   1 997 510
    Kraje     806 696
Tržby z prodeje služeb – doplňková činnost   145 245

VÝNOSY CELKEM   19 227 863

     stav k 1. 1. stav k 31. 12. rozdíl
Rezervní fond  0 0 +-209 220
Výtěžek sbírky „Kasy retriever“ 2009 28 463 7 003 -21 460
Výtěžek sbírky „Kasy retriever“ 2010 181 901  139 725 -42 176
Výtěžek sbírky „Kasy retriever“ 2011 567 706 504 562 -63 144
Výtěžek sbírky „Kasy retriever“ 2012 539 265 535 037 -4 228
Výtěžek sbírky „Kasy retriever“ 2013 0 556 568 +556 568
Firemní a indiv. dárci, nadační příspěvky 1 401 011 1 499 628 +98 617
Výtěžek sbírka Bílá pastelka 2008 1 171 056 281 765 -889 291
Výtěžek sbírky Bílá pastelka 2009 897 000   897 000 0
Výtěžek sbírky Bílá pastelka 2010 830 000   830 000 0
Výtěžek sbírky Bílá pastelka 2011 632 715   632 715 0
Výtěžek sbírky Bílá pastelka 2012 0 820 000 +820 000
Celkový stav fondů k 1. 1. 2013 6 249 117
Celkový stav fondů k 31. 12. 2013  6 704 003

CELKOVÝ POHYB   +454 886

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v celých Kč)

Vývoj a konečný stav fondů (v celých Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši -209 219,78 Kč zaúčtován na účet 932 jako nerozdělená ztráta.
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DOPLňUJÍCÍ INFORMACE

DDNM    812 385 792 511 -19 874
Stavby   288 806  288 806 0
Samostatné movité věci 8 197 304 8 085 405 -111 899
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  12 039 095 12 318 429 +279 334
Pokladna   176 060 210 320 +34 260
Bankovní účty  7 424 072 7 785 544 +361 472
Pohledávky za odběrateli 142 987 275 421 +132 434
Poskytnuté zálohy 709 373 483 824 -225 549
Ostatní pohledávky 39 500 49 671 +10 171
Dodavatelé   75 801 51 267 -24 534
Přijaté zálohy  939 614 490 185 -449 429
Ostatní závazky 30 065 1 271 -28 794
Závazky k zaměstnancům 0  0 -+9 141 722
Závazky k soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 0 0 -+5 281 129
Ostatní přímé daně 0 0 -+726 454
Nároky na dotace 50 000 34 104 -15 896
Náklady příštích období 73 050 179 805 +106 755
Výnosy příštích období 27 011 161 252 +134 241
Příjmy příštích období 396 509 250 524 -145 985
Dohadné účty pasivní 627 507 577 075 -50 432

Náklady pro plnění obecně prospěšných služeb
Spotřeba materiálu   1 508 631
Spotřeba energie   269 829
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek   4 089
Opravy a udržování    213 460
Cestovné     193 220
Náklady na reprezentaci   124
Ostatní služby    3 902 335
Mzdové náklady   9 091 117
Zákonné soc. pojištění   3 067 969
Ostatní daně a poplatky   20 429
Jiné ostatní náklady   480 986
Odpisy DDM    464 957
Poskytnuté členské příspěvky   2 450

Náklady pro plnění doplňkové činnosti 
Ostatní služby    8 500

NÁKLADY CELKEM   19 228 096

Stav a pohyb majetku a závazků (v celých Kč)

Náklady v druhovém členění (v celých Kč)
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ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ 
OBECNě PROSPěŠNÉ SPOLEČNOSTI TYFLOSERVIS
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REVIZE HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍMI DOTACEMI
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TYFLOSERVIS, o.p.s.

Petr | „Sehnal jsem práci. Můžete mne nau-
čit cestu z autobusového nádraží? Potřebuji to 
rychle. Nastupuji za měsíc.“ Petr byl kdysi slabo-
zraký, nyní už ale nevidí. Studoval v Brně a trvá 
na cestě do nové práce, kterou kdysi využíval. 
Pro člověka nevidomého je ale tato varianta 
komplikovanější a nebezpečnější, než standard-
ně využívaná cesta doporučovaná instruktorem 
Tyfloservisu. Petr je pod psychickým tlakem. 
Uvědomuje si, že chce hodně v krátkém čase. 
Začíná každodenní intenzivní práce. Výuka pro-
bíhá brzy ráno v klidném prostředí i odpoledne 
v silném ruchu města. Petr poznává řadu mož-
ných nástrah a učí se je zvládnout. Připouští 
možná nebezpečí a projevuje zájem o výuku 
také 2. varianty cesty. Brzy pochopí, že je mno-
hem bezpečnější. Sám se rozhoduje pro její 
využívání. Nakonec bezpečně zvládá obě cesty 
do svého zaměstnání. Je klidný a posílen dílčím 
úspěchem má zájem o práci.

ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVě 
SPOLEČNOSTI TYFLOSERVIS, O.P.S.
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Výroční zpráva 2013 - Tyfloservis, o.p.s.
V pořadí čtrnáctá výroční zpráva Tyfloservisu, o.p.s. je přístupná v sídle společnosti, 
v rejstříku obecně prospěšných společností, v krajských knihovnách a na www.tyfloservis.cz. 
K dispozici je též verze přizpůsobená nevidomým a slabozrakým lidem.
K vydání schválena správní radou po přezkoumání dozorčí radou společnosti.
Vydána v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
© Tyfloservis, o.p.s., 2014
Vydal: Tyfloservis, o.p.s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Vyrobil: SIGIT, spol. s r.o., Ohradní 59, 140 00 Praha 4
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Náklad: 1 200 ks
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PODěKOVÁNÍ

Za morální podporu a odbornou spolupráci 
děkujeme následujícím osobnostem
paní hraběnce Mathildě Nostitzové
panu Jaroslavu Dodalovi
PhDr. Václavu Filecovi
panu Ondřeji Havelkovi
paní Evě Holubové
panu Marku Houškovi
Ing. Haně Jasenovcové
prof. MUDr. Janu Kolínovi, DrSc.
Mgr. Pavle Kovaříkové
panu Luboši Krapkovi
prof. MUDr. Pavlu Kuchynkovi, CSc.
Mgr. Radku Pavlíčkovi
PhDr. Milanu Pešákovi
Mgr. Václavu Poláškovi
MUDr. Jitce Řehořové
panu Marku Salabovi
prof. MUDr. Pavlu Těšínskému, DrSc.
PhDr. Ludmile Vostřákové
Bc. Petru Vyhnálkovi

Za pomoc a spolupráci děkujeme
Asociaci poraden pro osoby se zdravotním postižením 
České republiky
Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR
Centru zrakových vad, s.r.o.
České oftalmologické společnosti při ČLS Jana Evange-
listy Purkyně
České radě sociálních služeb
Lions Clubům v ČR
Ministerstvu zahraničních věcí ČR
Nadačnímu fondu Mathilda
obecně prospěšné společnosti Kunštát PRO FUTURO 
Okamžiku - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Pobytovému rehabilitačnímu a rekvalifikačnímu středis-
ku pro nevidomé Dědina, o.p.s.
sociální firmě ERGONES
společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o.
společnosti BAYER s.r.o.
výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA

Děkujeme všem, jejichž finanční příspěvek, materi-
ální dar nebo jiná podpora a aktivity mají výrazný 
dopad na realizaci celého projektu Tyfloservis
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR
hlavnímu městu Praha 
statutárnímu městu Olomouc
statutárnímu městu Pardubice
statutárnímu městu Ostrava
Nadaci OKD 
Libereckému kraji
Ústeckému kraji 
statutárnímu městu Ústí nad Labem
Jihočeskému kraji 
Moravskoslezskému kraji
Nadačnímu fondu Mathilda 
Pardubickému kraji
statutárnímu městu Brno
statutárnímu městu České Budějovice
statutárnímu městu Hradec Králové
statutárnímu městu Karlovy Vary 
Karlovarskému kraji
statutárnímu městu Zlín
společnosti Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
společnosti GALOP, s.r.o.
sdružení Lions Club Plzeň - City
společnosti Siemens, s.r.o.
Zlínskému kraji
Nadaci Charty 77 a fondu Pražské energetiky, a.s. 
Nadaci AGROFERT
městské části Praha 3 
společnosti Východočeská plynárenská, a.s.
společnosti Metrostav a.s.

Zvláštní poděkování
Služba sociální rehabilitace je spolufinancována Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost.








