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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2015.
Naleznete v ní přehled činností, informace o poskytovaných sociálních službách a
stručný přehled hospodaření.
Rok 2015 byl pro nás zlomový v poskytování služeb - od ledna byla zrušena
registrace sociální služby Sociální rehabilitace a díky tomu nastala změna i ve službě
sociálně aktivizační. Více se dozvíte u popisu činností jednotlivých sociálních služeb.
Opět došlo k personálním změnám v pracovním týmu a nevyhnuly se ani dozorčí
radě. Zažili jsme toho během roku hodně dobrého, nastalé komplikace a těžkosti
jsme zvládli a po celý rok TyfloCentrum poskytovalo sociální služby a uspokojovalo
požadavky svých klientů.
Finanční podporu nám opět poskytlo město Plzeň i Plzeňský kraj a další sponzoři.
Díky některým máme nové vybavení a jiní přispěli občerstvením a my jsme mohli
zabezpečit takové akce jako Plzeňský terč či Divotvorný volant. Také jsme mohli
znovu podpořit naše dobrovolníky, kteří obětavě pracují s klienty a dodávají jim i
pracovníkům nové podněty a možnosti.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem klientům, kteří se aktivně zapojují do
našich činností, dobrovolníkům a hlavně zaměstnancům za jejich náročnou práci,
kterou vykonávají s velkým nasazením a elánem. Dík patří i všem dalším
organizacím a jednotlivcům, kteří nás finančně i morálně podporují, a všem, kterým
není lhostejný život zrakově postižených.

Duben 2015
Mgr. Hana Dostálová
ředitelka
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název společnosti:

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sídlo:

Tomanova 5, Plzeň 301 00

Kontaktní údaje:

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

IČO:

25248421

Č. účtu:

167870497/0100

Oblast působení:

Plzeňský kraj

www.tc-plzen.cz

Správní rada:
Mgr. Věra Křížová

předsedkyně

Dana Vaníková

člen

Mgr. Václav Polášek

člen

Dozorčí rada:
Bc. Lenka Potůčková

předsedkyně do 30.9.2015

Ing. Josef Lopata

předseda od 1. 10. 2015

PhDr. Linda Albrechtová PhD.

člen do 1.10.2015

Kateřina Bartošová

člen od 2. 10. 2015

Mgr. Iva Rejtharová

člen

Zaměstnanci:
Mgr. Hana Dostálová

ředitelka

Mgr. Simona Kurcová

sociální pracovnice

Bc. Soňa Vasilevová

sociální pracovnice (do 30. 4. 2015)

Bc. Lenka Potůčková

metodik (do 16. 8. 2015)
sociální pracovnice (od 17. 8. 2015)

Mgr. Lenka Rýdlová/Suchá

instruktor PC

Mgr. Jaromír Tichý

externí poradce v rámci projektu RoPoV (do
31. 5. 2015)
Instruktor PC (od 1. 6. 2015)

Bc. Iva Škardová

průvodce nevidomých (do 30. 6. 2015)

Daniela Stanková

průvodce nevidomých (od 11. 11. 2015)
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit
samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění lidí se zrakovým postižením.

CÍLE ORGANIZACE


Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění



Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům



Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky



Zapojit uživatele do rozhodovacího procesu při plánování služeb



Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi

CÍLE JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Průvodcovské a předčitatelské služby


Poskytnout klientovi bezpečný doprovod při vyřizování jeho osobních
záležitostí



Zajistit klientovi diskrétnost při vyřizování osobních věcí



Podpořit klientovu nezávislost na rodině a okolí

Odborné sociální poradenství


Zprostředkovat klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech
specializovaných na zrakové postižení



Informovat o službách jiných institucí a poskytovatelů



Pomoci klientovi orientovat se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro
zrakově postižené

Sociálně aktivizační služby


Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času se zaměřením na jeho
zrakový handicap



Podporovat navazování sociálních kontaktů



Podporovat získávání nových dovedností a poznatků



Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných
k samostatnosti zrakově postižených
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Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho
společenské uplatnění, samostatnost a nezávislost



Zdokonalit

získané

dovednosti a

zvýšit

tak možnost

společenského

a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele


Pomoci

klientovi

orientovat

se

kompenzačních pomůcek
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v oblasti

náročných

elektronických

SLUŽBY V ROCE 2015
V roce 2015 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby:


Průvodcovské a předčitatelské služby



Odborné sociální poradenství



Sociálně aktivizační služby
Naše zařízení může našim klientům dále nabídnout dobrovolnickou službu.

Jedná se o činnost našich dobrovolníků vykonávanou z vlastní vůle, ve svém volném
čase a bez nároku na honorář. V roce 2015 jsme evidovali 16 dobrovolníků, kteří se
zapojovali především do sociálně aktivizačních služeb.
Během roku 2015 se uskutečnilo
5 exkurzí pro všechny typy škol
(mateřské, základní, vyšší odborné a
vysoké školy) o celkové délce 7 hodin.
Těchto

exkurzí

se

zúčastnilo

90

posluchačů. Do nižších ročníků ZŠ a
mateřských škol docházíme, ti starší
přijdou

do

TyfloCentra,

kde

mají

možnost vyzkoušet si více pomůcek a
aktivit. V průběhu roku jsme byli podpořeni Plzeňským krajem v pořádání zážitkových
seminářů, jejichž náplň je uzpůsobena pro všechny věkové kategorie, a díky tomu
jsme

mohli

seznámit

více

lidí

s problematikou zrakového postižení.
Zájem

o

semináře

ze

strany

základních a mateřských škol se na
konci roku tak zvýšil, že větší část
byla přesunuta do roku 2016.
Naše

organizace

umožňuje

vykonávání povinných praxí studentů
vysokých a vyšších odborných škol. V roce 2015 u nás vykonávalo odbornou
studentskou praxi 5 studentů. Jednalo se o 3 průběžné a 2 souvislé praxe.
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Studenti se v průběhu praxe seznámí s poskytovanými službami TyfloCentra
Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojují do činnosti a získávají potřebné znalosti a
zkušenosti. Jsou také přínosem i pro nás, protože dávají zpětnou vazbu při
poskytování služeb a někteří z nich se problematikou zrakového postižení zabývají
ve své bakalářské či diplomové práci, čímž přinášejí nové informace i TyfloCentru.
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PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ
SLUŽBY
Cílová skupina
Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15
let.
Místo a čas
Průvodcovská služba je poskytována na
území

Plzeňského

kraje,

v mimořádných

situacích i mimo něj, a to v pondělí, v úterý, ve
středu od 7:30 do 16:00 hodin, ve čtvrtek od 7:30
do 18:00 hodin a v pátek od 7:30 do 14:00 hodin.
Mimo

stanovený

čas,

o

svátcích

a

o

víkendech po domluvě s ředitelkou TyfloCentra
Plzeň, o.p.s.
Poskytování služby
Služba je poskytována na základě písemné
smlouvy a je zpoplatněna. Za hodinu průvodcovské služby v jakémkoli čase se
uhradí 100 Kč.
Průvodcovskou

a předčitatelskou

službu

využívalo v roce 2015 celkem 26 klientů, z toho
15 žen a 11 mužů. Tento rok jsme začali
doprovázet 3 nové klienty.

Průměrný počet

obsloužených klientů v měsíci byl 10. Celkem
bylo odpracováno 524 hodin průvodcovské a
předčitatelské

služby

našimi

pracovnicemi,

z toho 510 hodin průvodcování a 14 hodin
předčítání. Tento počet hodin znamená čistý čas strávený přímo s klientem, není do
něho započítávána cesta ke klientovi a zpět od něj a doba strávená administrativou
spojenou s poskytováním služby.
Nejčastěji jsme naše klienty doprovázeli na nákupy 24%, na aktivity a akce
pořádané TyfloCentrem 18%, k lékaři 13%, za kulturou a sportem 11%, na úřady
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11%, do organizace SONS 10%, předčítání tvoří 7% a další pochůzky (např.
doprovod do práce, na MHD, vlak, autobus, pro využití služeb např. kadeřník,
opravny, do Tyflosevisu, na procházky) činí 6% z celkových hodin. Při průvodcování
se v poslední době setkáváme spíše s více požadavky na doprovod ve stejný čas a
probíhá více kratších doprovodů. Proto stále zaměstnáváme pracovnici na DPP,
která v těchto případech velmi pomáhá. Předčítání zahrnuje převážně předčítání
úředních dopisů a rozhodnutí, příbalových letáků u léků, vyplňování žádostí pro úřad
práce nebo státní sociální správu, učební texty, v letošním roce jsme téměř
nepředčítali knihy nebo časopisy.
Velice nás těší důvěra klientů, kteří, ačkoli někdy využívají i jiné formy dopravy
(Mezado, Charita, Senior expres), často dají přednost pracovnicím TyfloCentra a
někteří to i vyjádří přímo: „autem je to pohodlnější, ale radši půjdu s Vámi“ (paní AM
při cestě od lékaře). Většina klientů využívá službu opakovaně, někteří klienti jen
nárazově, např. při projíždění městem nebo zde plní své pracovní povinnosti a
potřebují doprovod z nádraží na místo výkonu práce. Také u nich nás těší důvěra a
to, že se po dobré zkušenosti vracejí. Průvodcovská služba byla poskytována
převážně na území města Plzně, v odůvodněných případech i mimo něj.
Celkové příjmy od uživatelů v roce 2015 byly 52.350 Kč.

10

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílová skupina
Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15
let. Dále také přátelům a rodinným příslušníkům těchto klientů.
Místo a čas
Odborné

sociální

poradenství

bylo

převážně

poskytováno

ambulantně

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Po domluvě jsme poskytovali osobní
konzultace v pracovní době i mimo středisko.
Poskytování služby
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno ve dvou formách, jednalo se
o osobní konzultaci nebo telefonickou konzultaci. Do telefonické konzultace jsou také
zahrnuty e-mailové dotazy. Těchto odborných služeb využilo celkem 88 klientů,
z toho 47 žen, 39 mužů a 2 anonymní klienti. Celkově je to o 19 klientů více než
v předešlém roce. Rok 2015 zůstal v počtu konzultací i hovorů srovnatelný s minulým
rokem. Proběhlo celkem 118 hodin osobních konzultací, což je 231 výkonů
(setkání s klientem). Z toho bylo 75 hodin (167 výkonů) provedeno ambulantně
v našem zařízení a 43 hodin (64 výkonů) provedeno terénní formou mimo zařízení.
Telefonních konzultací proběhlo 106 hodin, což je 404 výkonů. Mezi telefonní
hovory je započítávána i e-mailová komunikace. Toto jsou také „čisté“ hodiny a
výkony v přímé práci s klientem, není zde započítáván čas strávený přípravou a
administrativou.
Nejvíce měli klienti zájem z oblastí: informace o TyfloCentru, Tyfloservisu a o
Sjednocené organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR), základní
poradenství, příspěvky pro zrakově postižené, informace o kompenzačních
pomůckách a podpora pracovního uplatnění. Také s našimi klienty řešíme jejich
osobní situaci a snažíme se je podporovat v samostatném rozhodování a jednání a
nalézat co nejlepší řešení jejich problému.
Naším výjezdním místem jsou stále Klatovy, kde se naše aktivity setkávají
s velkým zájmem. Zde jsme více zaměřeni na aktivizační činnosti, proto o Klatovech
mluvíme v popisu sociálně aktivizačních služeb.
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Součástí poradenských služeb je
půjčování

i

pomůcek.

kompenzačních

V roce

2015

využilo

půjčovnu 12 osob, téměř dvakrát
více než v roce 2014. Proběhlo 14
výpůjček, nejčastěji půjčované byly
tyto

pomůcky:

sada

simulačních

brýlí, hry, klapky, hmatové knihy,
VPN, dále byl zapůjčen indikátor hladiny, bílá signalizační hůl, hmatová mapa,
pichtův psací stroj, dataprojektor, notebook, lupa, colorino, mluvicí hodinky a DVD
s problematikou zrakového postižení. Z naší knihovny bylo zapůjčeno 9 knih.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vytvořila na území Čech síť
půjčoven kompenzačních pomůcek, jsou provozovány v 11 městech. Smyslem této
služby je možnost dočasného zapůjčení některé z pomůcek v případě poruchy nebo
ztráty vlastní pomůcky nebo v období vyřizování žádosti o přiznání o příspěvku na
její pořízení. Jednu z půjčoven provozuje TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. V roce 2015
byla opět využívána, klienti si mohli pomůcky vyzkoušet přímo v TyfloCentru,
proběhlo 9 výpůjček, opakovaně byly zapůjčeny kapesní kamerová lupa, kalkulátor,
stolní kamerová lupa. Půjčovnu využilo 6 klientů.
Již třetím rokem pokračovala spolupráce TyfloCentra Plzeň, o.p.s. jako partnera se
Západočeskou univerzitou při realizaci projektu v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt RoPoV – rovné příležitosti pro
všechny – studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se
speciálními vzdělávacími potřebami. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dalšími partnery jsou
občanské sdružení Ledovec a Spolek neslyšících Plzeň. Cílem projektu bylo
vytvoření celouniverzitního

podpůrného systému

pro osoby se

speciálními

vzdělávacími potřebami a pro osoby sociálně znevýhodněné a tím napomoci jejich
plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění. Naše účast v projektu byla
tříletá – červen 2012 – květen 2015.
Zásadními aktivitami bylo setkání se zástupci firem Plzeňského kraje s názvem
Pracujeme s handicapem, jehož cílem bylo názorné seznámení potencionálních
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zaměstnavatelů s tím, že člověk s handicapem je schopen nejen se vzdělávat, ale i
kvalitně pracovat v kolektivu zdravých lidí a není třeba se jeho přijetí obávat. Další
významnou akcí byl dvoudenní přednáškově-zážitkový maraton s názvem Studium
bez překážek určený pro studenty a pracovníky ZČU, žáky středních a základních
škol uskutečněný v květnu v Techmanii.
I v roce 2015 jsme prezentovali naše poskytované služby nejen studentům
odborných škol, ale stále více se zaměřujeme i na veřejnost. V pořádání zážitkových
seminářů vidíme velký smysl a možnost, jak lidem přiblížit problematiku zrakového
postižení a překonávat a odbourávat tím bariéry mezi oběma skupinami zdravých a
handicapovaných lidí. Samozřejmě jsme také kontaktovali oční i praktické lékaře.
Dále vybereme několik „významnějších“ událostí:
V červnu se v Plzni uskutečnily Hry dětí a mládeže, kde soutěžily i zdravotně
postižené děti. Se zvukovou simulovanou střelbou jsme na lobezské střelnici přispěli
k jejich zdárnému průběhu.
V září jsme se společně s řešiteli a
partnery projektu RoPoV zúčastnili Dnů
vědy a techniky v Plzni na náměstí. Byly
zde přiblíženy nejen základní údaje o
možnostech

studia

pro

znevýhodněné

studenty za ZČU, ale i spousta zábavného
poučení včetně ukázek kompenzačních
pomůcek

pro

osoby

se

zrakovým

postižením, Braillova písma i her.
Protože se sešly dvě akce v jeden den, naše prezentace pak pokračovala
v proluce na Festivalu na konci léta, který pořádá sdružení Ty a Já, z.s. I zde
zaujala technika a naše lektorka přiblížila ozvučený mobil i počítač a vysvětlila, jaké
výhody mohou přinést a jakou jsou pomocí v komunikaci a získávání informací.
Také v září jsme se zúčastnili Dne Rokycan, kdy se na nádvoří knihovny
představovaly organizace pomáhající zdravotně postiženým.
Sdružení přátel vodicích psů z Pardubic pořádalo v Plzni závod vodicích psů,
který jsme spoluorganizovali. Závod se uskutečnil 28. října u Branky a i přes
nepřízeň počasí ho sledovalo mnoho zájemců. Závodníci předvedli schopnosti a
dovednosti svých psů a naši plzeňští soutěžící se umístili na krásném 2. a 6. místě.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Cílová skupina
Tato

sociální služba

je

poskytována

osobám

se

zrakovým

postižením

starším 15 let, účast na akcích je otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele
a dobrovolníky.
Místo a čas
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou
poskytovány převážně v pracovní době, v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ale i
mimo ně.
Výuka, konzultace a drobná servisní výpomoc probíhají v pracovní době
TyfloCentra Plzeň, o.p.s., a to v učebně TyfloCentra, v domácnosti nebo po domluvě
na pracovišti klienta a to ze závažných osobních nebo zdravotních důvodů.
Poskytování služby
Středisko PC
V dubnu 2014 proběhla inspekce kontroly kvality poskytované služby Sociální
rehabilitace, o jejímž výsledku jsme již informovali. Službu sociální rehabilitace jsme
neposkytovali v celé šíři, kterou vyžaduje zákon o sociálních službách, poskytovali
jsme jen část, protože vše ostatní zajišťuje společnost Tyfloservis, o.p.s. Po dlouhých
diskuzích a hledání nejlepšího řešení, jsme se rozhodli registraci služby k 31. 12.
2014 zrušit a všechny činnosti, které obsahuje, přesunout do sociálně aktivizačních
služeb.
Od ledna 2015 spadá tedy výuka na PC a dalších elektronických zařízeních do
služby sociálně aktivizační. Poskytování konkrétních činností ve službě se tím
nemění v žádné z oblastí, velké změny nastaly pouze v administrativě.
Další změnou byl rozsah poskytování této „technické“ části služby. Po zvážení
všech okolností a možností na stranách obou organizací jsme po vzájemné dohodě
na třičtvrtě roku „půjčili“ naši lektorku Tyfloservisu, kde pracovala v rámci evropského
projektu. Od ledna do září tak byla v TyfloCentru zaměstnána jen na čtvrt úvazku,
což je vysvětlením pro nižší počty konzultací a intervencí. Velkým úspěchem pro nás
ale bylo přijetí druhého lektora na 0,5 úvazku od června 2015 a hlavně schválení
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celého druhého úvazku od r. 2016 od Krajského úřadu, který ho zařadil do kapacit
střednědobého plánu.
Při výuce na náročných elektronických kompenzačních pomůckách na bázi PC –
pro slabozraké uživatele se jedná o digitální zvětšovací televizní lupu (zvětšovací
software) a pro nevidomé uživatele digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým
výstupem (odečítací software) měli klienti možnost využívat výukové PC s Windows
XP a s Windows 7, 8 a10. Učili se hlavně se speciálními programy Jaws, NVDA,
Zoomtext, Supernova a nově také s portálem Friendly Vox. Během roku se stala
běžnou i výuka práce s dotykovými zařízeními (platformy iOS a Android) a proto se
lektoři stále více specializují i na tato dotyková zařízení. Jsme velice rádi, že díky
sponzorovi jsme na konci roku získali McBook.
Je to alternativa k PC se systémem Windows,
kdy odečítač obrazovky je už přímo součástí
systému a není třeba jej dokupovat. Ve
středisku máme nově také vlastní iPad a
iPhone s externí querty a RIVO klávesnicí.
Věříme, že nárůst pracovních sil na 2 lektory a
získání nových pomůcek přispějí k dalšímu
zkvalitnění služby v následujících letech.
Pravidelně jsme pořádali besedy s firmami poskytujícími kompenzační pomůcky a
umožňovali klientům seznámit se i s novinkami a vyzkoušet si je.
Služby a výuku střediska PC využilo celkově 46 klientů, z toho 25 žen a 22 mužů.
Během roku bylo zahájeno a probíhalo 13 kurzů, z toho 9 nástavbových kurzů kurzy šité na míru (z toho 2 na obsluhu dotykových telefonů a 7 na obsluhu PC) a 4
základní kurzy. V roce 2015 byl ukončen jeden kurz, všechny ostatní pokračují v roce
2016.
Během roku proběhlo 75 h konzultací a technických výpomocí, což představuje
113 setkání a 140 h kurzů, což přestavuje 90 setkání. Většina kurzů probíhá
ambulantně v TyfloCentru – 101 h, což činí 70 setkání, v odůvodněných případech
dojíždíme ke klientům - 38 h, což činí 20 setkání. Konzultace a technické výpomoci
jsou také poskytovány převážně ambulantní formou – 56 h, což činí 100 výkonů,
terénní formou probíhají zhruba ve 20% - 19 h, což činí 14 výkonů.
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Volnočasové a vzdělávací aktivity
Program volnočasových aktivit na aktuální měsíc je k dispozici na internetových
stránkách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., na nástěnce v centru a na požádání klienta je
zasílán také poštou.
Již od roku 2013 pravidelně každý měsíc vyjíždíme do Klatov, kde máme v rámci
smlouvy s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově pro seniory. Během roku
2015 zájem o naše služby neubýval a aktivit se účastnili i další klienti, nejen ti
z Klatov a okolí. Díky zájmu jsme začali jezdit do Klatov častěji, nyní to je každé tři
týdny. Setkání probíhají v klubovně a dle zájmu a počasí pořádáme aktivity i ve
městě a okolí, např. bowling, poznávací vycházky, v klubovně pak ruční práce,
besedy s různými odborníky, společenské hry nebo trénování paměti.
V září jsme se s klienty opět zúčastnili
již

5.

ročníku

střeleckého

přeboru

HANDICAP SHOOTING CUP 2015, který
pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Již tradičně jsme vytvořili
stanoviště Simulovaná zvuková střelba, kde
si většina střelců vyzkoušela, jaké to je
střílet pouze podle zvukové navigace a naši střelci se těšili na střelbu z pušky, kuše
či luku. V celkovém hodnocení obsadili přední místa.
Poskytování služby
Službu využilo celkem 91 klientů, z toho 38 mužů a 53 žen. Během roku 2015
proběhlo celkem 219 volnočasových a vzdělávacích klubů a 64 jednorázových
akcí.
Pravidelné kluby
 vzdělávací aktivity Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro pokročilé
Německý jazyk pro začátečníky
Německá konverzace
Francouzský jazyk pro začátečníky
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Španělský jazyk (skype)
Klub náboženství
Internetová kavárna
 sportovní aktivity

Bowling
Simulovaná zvuková střelba
Relaxační cvičení
Turistický kroužek
Klub salsy

 ostatní kluby

Dámský klub
Odpoledne s Katkou
Společenské hry

Vybrané jednorázové akce
6. 2. Lazaretní – prezentace ve škole
pro děti s vadami zraku
10. 2. Divadlo Plzeň
12. 2. Prezentace firmy Symbio
13. 2. Stříbro – výstava soch nevidomé
sochařky
16. 2. Neviditelná výstava
17. 2. Sněžnice na Kvildě
18. 2. Beseda s Martinou Eibichtovou –
Rusko, Čína
26. 2. Divadlo Plzeň
6. 3. Bubnování v kavárně Seraf
18. 3. Pivovar Dobřany
24. 3. Beseda ZOO Plzeň se SONS PM
26. 3. Velikonoční setkání
31. 3. Divadlo Plzeň
16. 4. Prezentace firmy Spektra
18. 4. Plzeňský terč
20.- 24.4. Kašperské Hory – rekondiční pobyt
12. 5. Divadlo Plzeň
15. 5. Divadlo Plzeň
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16. 5. Jízda na koni – Šídlovák
23. 5. Sjíždění Berounky s CK KID, z.s.
6. 6. Divotvorný volant
22. 7. Zřícenina Pajrek – Nýrsko
24. 8. Škoda auto Mladá Boleslav
3.-4.9. Lipno – Stezka v korunách
stromů
16. 9. Handicap shooting cup
18. 9. Prezentace Adaptech
7.10. Dědina – den otevřených dveří
17.10. setkání v „Éčku“
21.10. divadlo Sugar
28.10. závody vodicích psů
16.11. keramička Karlovy Vary
29.11. odpoledne se salsou
1. 12. Divadlo Plzeň
3. 12. Mikulášské trhy a Kačaba
14.12 soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček
15.12.vánoční setkání v Pierotu
Pravidelná setkání v Klatovech
7. 1. Bowling
2. 2. Setkání v klubovně
2. 3. Bowling
30. 3. Velikonoční ruční práce
8. 4. Divadlo
28. 4. Divadlo
18. 5. Vycházka do parku
8. 6. Vycházka na Hůrku
29. 6. Procházka po Klatovech
9. 9. Klatovská věž
23. 9. Výlet na hrad Klenová
12.10. Bowling
9. 11. Společenské hry v klubovně
7. 12. Výstava perníčků
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Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou část činnosti TyfloCentra Plzeň,
o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. Klienti se
sami podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí, dávají podněty na
jednorázové akce. Z tohoto důvodu se během roku měnilo složení pravidelných
klubů, ty méně navštěvované ukončily činnost a naopak na žádost klientů přibyly
další.
I v roce 2015 se nám podařilo uspořádat týdenní rekondiční pobyt, tentokrát
znovu na Šumavě v Kašperských Horách. Přestože se pobyty stávají již pravidelnou
aktivitou, mají pro nás a hlavně naše klienty
velký význam a vážíme si jich. Tentokrát jsme
díky podpoře Plzeňského kraje strávili 5 dní
v přírodě, věnovali se turistice a odpočinku a
samozřejmě někteří také procvičovali své
dovednosti na počítači nebo mobilním telefonu.
Zázemí jsme opět našli v Rekreačním a
rekondičním
všichni

byli

středisku
velice

Holeček,
spokojeni

kde

jsme

s veškerými

službami i stravováním. Poznávali jsme nejen
okolí Kašperských Hor, zdolali náročný výstup
nad Zlatým potokem, ale také jsme se vydali na
výlet k Černému jezeru společně s průvodcem
z Národního parku Šumava, díky kterému jsme se dozvěděli a viděli věci, kterých
bychom si sami nevšimli nebo se k nim nedostali, měli jsme možnost osahat si části
lesních zvířat nebo zajímavé rostliny a horniny. Pan průvodce nám zařídil i návštěvu
kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě, kde jsme obdivovali skleněný oltář.
Nově pořádanou akcí společně s CK
KID, z.s. a Sdružením Ty a Já, z.s. a BESIP
byl Divotvorný volant. Tato akce vznikla
z již dříve pořádané Bezstarostné jízdy, kdy
klienti měli možnost vyzkoušet si řídit osobní
automobil a motorku. Během krátké doby
z plánu toto zopakovat vznikla daleko větší
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akce, jejímž cílem bylo umožnit všem, tedy nevidomým či tělesně a jinak
handicapovaným, prožít každodenní pocity řidičů kamionů, autobusů, traktorů na
bezpečné, rozlehlé ploše bývalého vojenského letiště ve Lhotě. Pro nás „relativně
zdravé“ bylo nevšedním zážitkem vyzkoušet si jízdu s automobilem na ruční
ovládání. Nad celým tím konáním jako oči, ruce a nohy bděli zkušení instruktoři
partnerských autoškol, profesionální řidiči a
další pomocníci. Součástí akce byla i
přítomnost všech složek IZS, tzn. vůz
rychlé záchranné služby, hasiči a policie.
Každý z nich předvedl, vysvětlil a ukázal
svou činnost. V doprovodném programu
bylo možno si vystřelit ze vzduchovek, luků,
foukaček,

kuší,

a

to

vše

zpříjemnilo

vystoupení několika hudebních kapel a dobré občerstvení.
Střípky z akcí, jak je viděli naši klienti
Už několik měsíců chodím na klub
náboženství. Ze své první návštěvy
jsem byl trochu rozpačitý, netušil jsem,
co přesně bude náplní klubu, ale moje
obavy a nejistota vzaly rychle za své.
Klub vede řádová sestra Michaela – je
to velmi milá, srdečná, duší otevřená
dáma. Společně procházíme Biblí a
zamýšlíme

se

nad

výkladem,

poselstvím vybraných příběhů a jejich významem pro náš život. Náš klub navštívil
také Otec Kryštof a zasvěceně a přitom neotřele nám podal výklad úvodních statí
Bible z teologického pohledu. V lednu jsme v rámci klubu navštívili kostel
Nanebevzetí Panny Marie v areálu Františkánského kláštera v Plzni. Tam jsme si
prohlédli nádherný vyřezávaný dřevěný betlém v životní velikosti, který čítá řadu
postav, zvířat a rekvizit. Výklad o jeho historii nám podal Mons. Emil Soukup. V
návštěvě jsme pokračovali do jednoho ze soukromých bytů řádových sester, kde
nás sestra Michaela za příjemného neformálního klábosení moc mile pohostila
domácím vánočním cukrovím. JL
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K divadelnímu představení v novém divadle v Plzni: byla jsem moc zvědavá na
novou stavbu budovy divadla, o které jsem neslyšela nic moc od přátel, kteří již v
tomto divadle byli. Musím poznamenat, že jsem navštívila mnoho divadel v ČR i v
cizině, ale toto mě neoslovilo. Každá stavba má nějakou atmosféru, ale zde jsem si
připadala jako v kině. Samo představení se mně líbilo, herci bezva nadšení, akustika
výborná, odevšad je dobrý výhled. Z akce Tyfla jsem byla nadšená, protože mám do
Plzně 70 km a na večerní představení bych se těžko vypravila. Na můj slabý zrak
bych samozřejmě raději seděla někde vpředu. Takže díky a někdy příště. MK

Bowling v Klatovech byl super, PK
2.3. jsme jeli vlakem do Klatov na
bowling. Z vlakového nádraží jsme šli
pěšky, sešlo se nás hodně. Hrálo se
hezky, byla legrace. Přesto jaké bylo
ošklivé počasí, náladu nám to nepokazilo.
Ráda jsem poznala jiné lidi. Po obědě
jsme šli na vlak, domů jsme se vrátili příjemně unaveni. RN
Ráda bych vyjádřila velké poděkování
pracovnicím

Tyflocentra

Plzeň

a

dobrovolníkům, kteří hlídali naše kroky a
dbali o naše bezpečí během rekondičního
pobytu v Kašperských Horách ve dnech
20. – 24. dubna 2015. V těchto dnech
jsme všichni zapomněli na různé potíže
všedních dní a celým srdcem vnímali tu
krásnou přírodu, která nás tam obklopovala.
V rámci

zlepšení

absolvovali

fyzické

vycházky

kondice

do

jsme

blízkého

i

vzdálenějšího okolí Kašperských Hor, navštívili
hrad Kašperk, vesničku Rejštejn, prošli jsme se
Amálčiným
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údolím,

došli

jsme

k Černému

jezeru, v Dobré Vodě jsme obdivovali skleněný oltář v kostele sv. Vintíře. V městečku
Kašperské Hory jsme měli možnost si posedět v pražírně kávy, navštívit Muzeum
Šumavy, Muzeum dřevěných hraček a Muzeum motorek. Je nutno přiznat, že ke
zdárnému průběhu pobytu přispělo i krásné počasí, disciplinovanost účastníků a
dobrá kuchyně pana Holečka.
Ještě jednou dík za hezký pobyt a doufám, že příští rok navštívíme jiný kout naši
krásné vlasti. AŠ

Vpravdě letní sobota 6. června
se

nesla

autoškoly.
předešlými
zážitkovými

v

duchu
Ve

zážitkové

srovnání

s

absolvovanými
autoškolami

bylo

všechno větší a všeho bylo víc.
Nejen zrakově postižení, ale i
tělesně postižení si tak mohli
vyzkoušet řízení osobního auta
(hned několika autoškol), nákladního auta a dokonce i autobusu (tady jsme poznali,
jaké nervy má takový řidič autobusu). Měli jsme také příležitost poznat možnosti
úpravy ovládání aut pro tělesně postižené a vyzkoušet si brýle simulující vidění po
požití návykových látek. Plzeňští hasiči a pracovníci zdravotnické záchranné služby
nám předvedli vybavení svých zásahových vozů. Vítané bylo i občerstvení (jídlo a
pití) a přístřeší. Méně už příliš hlasitá živá hudba v závěru odpoledne. Pestrý
program celého dne byl dobře zajištěn, původní komorní myšlenka se rozrostla do
velké akce profesionálních rozměrů a kvalit, na které chyběla už jen televize a
traktor. JL

Lipno
Jednoho dne tu byla pozvánka.

Stezka korunami stromů se povedla,

Je to výlet na Lipno!

i déšť, příroda s námi laškovala.

Ubytování chata Lanovka

Krajina se do dálky otevřela,

a to zase bylo ono!!!

a kus jižních Čech ukázala.
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Nemůžeme odmítnout zkrátka.

Vždyť ten krásný kousek země,

Jižní Čechy jsou tak krásný,

je jako kniha otevřená.

a příroda nás tolik láká.

Nauč se v ní číst správně,

Vyrazili jsme nadšený!

a dá ti to, co neumí chvíle jiná. MO

Byli jsme dobrá parta.
Jinak to ani nemohlo být,
vždyť Hani a Lenka nás vedla.
rádi jsme se radám mohli podřídit.

Výlet byl pěkný, navštívili jsme přehradu
Lipno, stezku korunami stromů, bobovou
dráhu, lanovku. Speciálně z korun stromů si nesu velký zážitek, jelikož mám strach z
výšek, nicméně vyšli jsme spolu s Milanem a skupinkou až nahoru a také jsme se
odhodlali ke sjezdu zpět dolů uzavřeným tobogánem. Podobné pocity máme i
z lanovky, kdy jsme se ve výšce
zastavili a rozhoupali, že nám
šel mráz po zádech. Novým
zážitkem byla určitě i bobová
dráha. Ve

skupině panovala

příjemná přátelská atmosféra a
nezalekli

jsme

se

ani

deště. dobrovolnice Katka
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ
Když se zamýšlíme nad tím, co bychom chtěli v roce 2016 pro naše klienty, pro
pracovníky i celkově pro TyfloCentrum, samozřejmě, že nás napadnou finance. Jsou
základem pro to, aby TyfloCentrum mohlo i nadále fungovat a poskytovat všechny
své registrované sociální služby. Věříme, že budeme podpořeni stejně jako
v minulých letech a že nám naši sponzoři zůstanou věrni a budeme díky nim přinášet
radost a pomoc potřebným.
Pro další rok máme dost a dost nápadů a plánů, co vše bychom chtěli dělat a také
co by se dalo zlepšit. Určitě budou dále probíhat všechny vzdělávací, sportovní i
společenské kluby a budeme pořádat tak oblíbené jednorázové akce, kterých stále
přibývá. Budeme pokračovat v našich již tradičních akcích, jako jsou pravidelná
velikonoční a vánoční setkání, návštěvy divadel, rekondiční pobyt nebo Divotvorný
volant. Máme plán, jak více a zábavněji prezentovat služby a jak přibližovat
problematiku zrakového postižení veřejnosti, protože v tom vidíme velký smysl.
Nechceme nic prozrazovat dopředu a doufáme, že se projekt podaří uskutečnit.
Tak jako v minulých letech budeme spolupracovat se specializovanými pracovišti,
která se zabývají problematikou zrakově postižených osob - Tyfloservis, o.p.s.,
SONS ČR, Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a SPC Plzeň a
budeme využívat metodickou pomoc odborných středisek SONS. Také naše
spolupráce s dalšími organizacemi, např. Spolek neslyšících Plzeň, Charita, C.K.
KID, Sdružení Ty a Já, Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, ZČU
Plzeň nebo Ledovec bude pokračovat.
Jsme velice rádi, že se zvyšuje počet dobrovolníků, díky kterým můžeme
zajišťovat všechny volnočasové aktivity a může se jich účastnit i více klientů. Stále
bychom ale potřebovali dobrovolníky pro práci Jeden na jednoho pro konkrétní
klienty, kteří mají o pomoc zájem.
Věříme, že uvnitř TyfloCentra zůstane stále sehraný tým pracovníků, dokonce
posílený o jednoho lektora PC. Zřejmě dojde k personálním změnám, ale na kvalitě
práce by ke změnám docházet nemělo. Věříme, že všichni budou dál pracovat
s plným nasazením, radostí a elánem, klienti nám zachovají přízeň a nový rok bude
pro všechny úspěšný.
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
Náklady v druhovém členění za rok 2015
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

945283
310799

Provozní náklady
DHIM do 40 tis.
DHIM do 60 tis.
Potraviny
Kancelářské potřeby
Jiné spotřebované nákupy
(drogerie, komp. pomůcky)
Energie
Telefony, internet, poštovné
Nájemné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Opravy a udržování
Cestovné
Jiné (pojistné, poplatky)
Odpisy
Ostatní náklady celkem
Z toho:
vstupné
doprava
výpis TR

86420
0
1233
15555
30100
49749
18581
28355
83279
26870
521
29478
11294
0
72619
14578
14152
830

náklady celkem

1710136
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Výnosy v druhovém členění za rok 2015
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné výnosy
Příspěvky – dary
SONS
Dotace MPSV/Plzeňský kraj
Dotace Město Plzeň
Dotace Plzeňský kraj
Dotace ÚMO 1
Dotace ÚMO 2
Dotace ÚMO 3
Dotace ÚMO 4
Dar Lesy ČR
Dotace Starý Plzenec
Příspěvky ÚP chráněná místa
EU ZČU
výnosy celkem
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123409
419
95
3355
4500
1040126
150000
57981
5000
5000
25000
0
15000
3000
127444
148066
1708395

NAŠI DÁRCI
















Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský Sociální Fond prostřednictvím Operačního Programu Lidské Zdroje a
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Město Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Město Starý Plzenec
ÚMO Plzeň 1
ÚMO Plzeň 2
ÚMO Plzeň 3
Web4U s.r.o.
Lesy ČR
Pekařství Malinová
Dobřanské pekařství, s.r.o.
Super Karting
SONS ČR
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PŘÍLOHY





Zpráva nezávislého auditora
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Příloha k účetní uzávěrce
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
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