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Myšlenka pomoci 

nevidomým a zrakově postiženým 

vychází z úcty k životu 

a z úcty k člověku 

jako jedinečné neopakovatelné 

bytosti. 
 



1 Slovo úvodem 
 

Již vás někdy napadlo, že jsou mezi námi lidé, kteří žijí v neustálé tmě? Chodíme kolem 

nich se zavřenýma očima a bereme to jako samozřejmost, aniž bychom si uvědomili, jaké bariéry 

musí v běžném životě překonávat. Nevidomí nám otevřeli oči a právě lidem se zrakovým 

postižením pomáhá naše společnost Tyflo ČR o.p.s. 

Naše společnost Tyflo ČR o.p.s., pomáhá lidem se zrakovým postižením. ,,Osoby se 

zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se 

tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u 

nichž běžná optická korekce nepostačuje“.  

Tyflo ČR o.p.s. se snaží být organizací splňující tyto nároky a současně vnímat nároky a 

potřeby klientů i komunit. 

 

Plně si uvědomuji, že lidé pracující v naší organizaci vnímají naplnění těchto cílů spíše jako 

poslání, službu či závazek než zaměstnání a především jim patří náš dík. 

 

 

 

 

 

 

Erika Gaňová, předsedkyně správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 O společnosti 

2.1 Vznik, poslání, cíle a charakteristika společnosti 

Po vzniku krajů se v kraji Vysočina stále více začala projevovat nepřítomnost zařízení, které by 

poskytovalo službu těžce zrakově postiženým. Společnost byla založena 19. září 2002 zakládací 

listinou. Jako právní subjekt, vznikla 20. listopadu 2002 registrací u Krajského soudu v Brně.  Jsme 

organizací, jejímž  cílem je usnadnit život nevidomým a slabozrakým občanům ČR.  Zmírnit 

negativní omezení způsobené zrakovým postižením. Získáním potřebných dovedností a používáním 

vhodných kompenzačních pomůcek, dosáhnout maximálně možné integrace zrakově postižených 

občanů do společnosti. Tedy zapojení nevidomých do kulturního a sportovního života a zařazení 

zrakově postižených do pracovního procesu. 

     Naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat a psychicky se vyrovnat se svým handicapem 

a současně iniciovat a podporovat snahy o společnost přístupnější. 

2.2 Struktura společnosti 

 Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2015 

 

Správní rada: Dozorčí rada: 
Předsedkyně Erika Gaňová, Praha Předsedkyně: Milada Tetourová, Telč 

Člen 

Člen 

Blahoslav Jirásek, Jersín 

Mgr. Eva Moravcová, 

Brno 

                   

                    

Člen 

Člen 

Dagmar Kunteové, Jihlava 

Marcela Robeová, Jihlava 

 
 

 

 



2.3 Rok 2015  

Rok 2015 byl pro naši organizaci třináctým rokem naší činnosti. Tento rok byl zaměřen 

zejména na zkvalitnění námi poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím zvýšení odborných 

kompetencí našich zaměstnanců. I přes získání nižší dotace se nám podařilo naše služby udržet na 

stejné úrovni jako v roce 2014. Došlo přejmenování názvu naší společnosti Tyflo Vysočina Jihlava 

o.p.s. na Tyflo ČR o.p.s. z důvodu přesunu sídla společnosti do hl. města Prahy,   

V současnosti jsme schopni zrakově handicapovaným občanům nabídnout komplexní balík 

služeb, čímž jsme schopni vyjít klientům vstříc prakticky v případě jakéhokoliv problému, či 

dotazu. 
 

2.4  Přehled činností společnosti 
 

Obecně prospěšná společnost Tyflo ČR, nabízí ucelenou rehabilitaci, což je soubor činností, které 

napomáhají tomu, aby uživatel, který projde těmito činnostmi, byl schopen zařadit se i přes své 

postižení do běžné společnosti. Jsme schopni uživatele, který ztrácí zrak, dovést od prvního 

kontaktu k maximálně možné integraci do společnosti.  

Tyflo ČR, o. p. s. má zaregistrovány a poskytuje tyto služby:  

Registrované služby: 

1. odborné sociální poradenství  

2. průvodcovská a předčitatelská služba 

3. osobní asistence  

4. sociálně terapeutické dílny  

5. centrum denních služeb 

Neregistrované služby: 

6. sociálně aktivizační služby pro seniory se zdravotním postižením 

7. sociální rehabilitace 

1. Odborné sociální poradenství.  

Tato služba je podle zákona povinná. Bezplatná pomoc lidem se zrakovou vadou, ztrátou zraku po 

úrazu či vrozenou vadou a jejich rodinným příslušníkům, ambulantně i terénně. 

• sociálně právní poradenský servis  

• pomoc v jednání s úřady 

• vyhledávání a pomoc s žádostmi o zakoupení kompenzačních pomůcek 

• pomoc s vyřízením průkazů mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P 

• získání průkazu ZTP, ZTP/P 

• příspěvek na dopravu, sociální dávky a příspěvek na péči 

• pomoc s hledáním zaměstnání 

bezplatná služba 



Fakultativní činnost 

• provozování půjčovny kompenzačních pomůcek 

placená služba dle platného ceníku 

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ  

2015 145  350 450  

Předpoklad 2016 150  390 520  

 

Vybrané akce: 3x návštěva základních škol s ukázkou kompenzačních pomůcek pro nevidomé, 

beseda o životě a potřebách nevidomých a zrakově postižených. Tvorba nových letáčků, úprava 

vnitřních předpisů.  

 

2. Průvodcovské a předčitatelské služby.  

Schopnosti klienta jsou sníženy z důvodu zrakového postižení nebo věku v oblasti orientace či 

způsobu získávání informací. Služba napomáhá klientům s vyřizováním osobních záležitostí. 

• průvodcovské služby - doprovod k lékaři, na úřady, výlety, za kulturou, sportem, společenské akce 

• předčitatelské služby - čtení či psaní osobní korespondence, čtení novin, časopisů, zprostředkování 

informací o zvukových knihách  

placené služby dle platného ceníku 

 

PRŮVODCOVSTVÍ a předčitatelství     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ  

2015 80  510 510  

Předpoklad 

2016 70  450 300  

 

      

Rekreační a rekondiční pobyty. 

Vybrané akce: Zajištění rekreačních a rekondičních pobytů, Řecko, Slovensko, Kuklík, Daňkovice 

– sjíždění řeky Dyje na raftech, … 

Sportovní a kulturní aktivity. 

Vybrané akce: Doprovody na tréninky turnajů v showdownu, bowlingu. Doprovody na ples, 

divadlo, koncerty aj. Čtení knih a časopisů v našem clubu. Docházka k pěti uživatelům na 

předčítání dopisů, listin, knih a časopisů. 



 

 

3. Osobní asistence.  

Tato služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta a na dalších místech dle jeho potřeb. 

• péče o vlastní osobu, obstarávání osobních záležitostí 

• pomoc při osobní hygieně, přípravě stravy, chod domácnosti 

• výchovné a vzdělávací činnosti pro klienta 

• kontakt se společností 

• terénní sociální péče 

placená služba dle platného ceníku 

OSOBNÍ ASISTENCE     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ  

2015 20  240  

Předpoklad 

2016 16  200 14 

 

      

Vybrané akce: 20 uživatelů využívá pomoc osobního asistenta v domácnosti. Pomoc osobního 

asistenta při rekreačních a rekondičních pobytech a sportovních a kulturních aktivitách. 

 



4. Sociálně terapeutické dílny. Služba napomáhá rozvoji hmatu a jemné motoriky při práci s 

různými materiály 

• keramická dílna - točení na hrnčířském kruhu, glazování, modelování 

• proutěné výrobky - košíky 

• tkalcovství - tkaní na stavu, tkaní na rámečku 

• ruční práce - drátkování, šití, pletení 

bezplatné služby - pouze úhrada materiálu  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 

DÍLNY     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ  

2015 30 640    

Předpoklad 

2016 20 520    

 

Vybrané akce: Rozvoj hmatové a jemné motoriky uživatelů. Příprava výrobků na námi pořádané 

prodejní výstavy, do tomboly na ples, soutěže a turnaje.  

 

5. Centrum denních služeb. Tato služba je poskytována podle vnitřní směrnice centra denních 

služeb. Námi poskytovaná služba splňuje všechny kritéria podle prováděcí vyhlášky zákona 

108/2006 Sb. Umožňuje různé způsoby trávení volného času a motivuje klienty k samostatnému 

zvládání co nejvíce činností samostatně. 

• při pobytu v centru denních služeb zajišťujeme pomoc při osobní hygieně 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při stravování 

• možnost využívání kompenzačních pomůcek  

• možnost tvůrčí řemeslné i umělecké práce 

placené služby dle platného ceníku 

 



Fakultativní činnost 

• návštěvy divadel, koncertů, výstav, exkurze 

• přednášky, besedy a setkávání při společenských aktivitách 

placené služby dle skutečných nákladů 

 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ  

2015 10  300   

Předpoklad 

2016 15  610   

 

Vybrané akce: 15 uživatelům zajišťujeme základní životní potřeby, trávení volného času, možnost 

využití učebny, sociálně terapeutických dílen, využití kompenzačních pomůcek. Příprava 

rekondičních a rekreačních pobytů – Řecko, Slovensko, Kuklík, Daňkovice – sjíždění řeky Dyje na 

raftech. Zajištění kulturních a sportovních akcí, příprava 12 benefičního plesu, zajištění tréningu a 

turnajů – soutěž showdown, bowling, zvuková střelba, lehkoatletická olympiáda, soutěž v bodovém 

písmu, TyfloSam – soutěž v prostorové orientaci. Zajišťujeme kurzy, přednášky a besedy – kurz 

výuky náročných kompenzačních pomůcek, přednáška neurologa MUDr. Richarda Peška, beseda 

s pracovnicí Úřadu práce, beseda s ukázkami kompenzačních pomůcek s panem Kavanem, pomoc 

při zajištění charitativního festivalu „Přijďte na koncert, pomůžete 2015“, … 

 

6. Sociální rehabilitace.  Absolvování této služby je základním předpokladem pro další možnou 

práci s klientem. Do této služby jsou zařazeny tyto činnosti: výuka prostorové orientace a 

samostatného pohybu, výuka sebeobsluhy, výuka bodového písma, a dalších dovedností. Tato 

služba se poskytuje individuálně. Klient má možnost získat dovednosti a znalosti , které mu 

pomohou k samostatnému životu. 

• výuka Braillova písma-psaní na Pichtově stroji, čtení hmatem, nácvik podpisu 

• sebeobsluha – vaření a péče o domácnost, péče o vlastní osobu 

•výuka prostorové orientace - nácvik tras a chůze s bílou holí, možnost reliéfní mapy z 

termokopírky 

• pořádání soutěží – Braillovo písmo, prostorová orientace 



• muzikoterapie 

• canisterapie 

• psychorehabilitace 

bezplatné služby 

Vybrané akce: Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, výuka sebeobsluhy, výuka 

bodového písma, soutěž ve čtení a psaní bodového písma, soutěž v prostorové orientaci TyfloSam. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ 

2015 8   277 

Předpoklad 

2016 5   180 

 

 

7. Sociálně aktivizační služby pro seniory a zrakově postižené. 

Služba se snaží naplňovat potřeby klientů v oblasti sociálních kontaktů a společenského života. 

Klient má možnost získat dovednosti a znalosti, které mu otevřou dveře k samostatnosti.  Klienti 

mají díky našemu vzdělávání větší možnost uplatnění na trhu práce. 

•výuka práce na PC s hlasovým výstupem, výuka programů Winmonitor, Jaws, Zoomtexta 

další…Výuka práce s telefonem s hlasovým výstupem, televizní lupou a další…Nácvik a 

používání kompenzačních pomůcek, práce s termokopírkou – převedení tisku, obrázků či map do 

hmatové reliéfní dvojrozměrné podoby.  

• sportovní aktivity - showdown, bowling, šachy, lehká atletika 

• pořádání výletů a rekondičních a rehabilitačních pobytů v ČR i do zahraničí 

•vydávání časopisu v černotisku, namluvené slovo na audio nosiči či v elektronické podobě,v 

Braillově písmu. 

 placené služby dle skutečných nákladů 

Vybrané akce: Tréninky a turnaje v showdownu, bowlingu, simulované zvukové střelbě, kurz  

výuky práce s náročnými kompenzačními pomůckami. 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY     

      

ROK 

POČET 

UŽIVATELŮ 

POČET 

SETKÁNÍ 

POČET 

INTERVENCÍ 

POČET 

KONTAKTŮ 

2015 176  1382  

Předpoklad 2016 180  1500  



 

3     Výhled na další rok – rok 2016 
 

V dalším roce bychom chtěli pokračovat v naší dosavadní činnosti.  

V roce 2014 se nám nepodařilo rozšířit činnost do regionů, tak jak to bylo plánováno, což 

bychom chtěli uskutečnit v roce 2015 a v dalších letech. V současné době poskytujeme sociální 

služby zrakově postižených nejen z centra v Praze, ale i pobočce v Jihlavě. Vznikem pracovišť 

v každém okrese bychom chtěli tyto služby přiblížit klientům, kteří jsou od krajského města 

vzdáleni.  

Naší další potřebou je další zvýšení kvalifikace pracovníků čehož chceme dosáhnout 

prostřednictvím dotací v programovacím období 2014 -2020. 

 

 

4 Poděkování 
 

Rádi bychom poděkovali všem občanům i firmám, kteří nám poskytli podporu. Ať již byla 

vyjádřena penězi, materiálem, službami či bezplatnou prací. Každý Váš dar je významný a 

umožňuje, abychom tak společně mohli pokračovat či zlepšovat poskytované služby. 

 

Děkujeme, že jste s námi 

 
 

 

 

Pavel Hegner – ředitel 

Tyflo ČR  o.p.s. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


