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1. Úvod
Tato výroční zpráva bude obsahovat méně kapitol, než je předepsáno,
s ohledem na skutečnost, že v roce 2000 šlo o první kroky vedoucí k provozu
základních činností pro nevidomé a slabozraké. Se zahájením těchto činností se
počítalo k 1. lednu 2001. Proto bude kapitola číslo 2 obsahovat pouze přehled úkonů
administrativního charakteru souvisejících se založením, vznikem, přípravou projektů a
zajištěním finančních zdrojů pro chod sociálních služeb. Také kapitoly týkající se
ekonomické stránky budou málo obsažné, protože jedinými příjmy OPS v roce 2000 byl
vklad zakladatele a finanční dar soukromé osoby. Jedinými výdaji pak byly poplatky za
služby domovské banky.

I touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na procesu vzniku OPS
TyfloCentrum Olomouc, jejímž posláním je na nové kvalitativní úrovni poskytovat
sociální služby pro nevidomé a slabozraké klienty regionu Střední Moravy. Věříme, že
námaha spojená s rozjezdem společnosti se v blízké budoucnosti zúročí ve prospěch a
ke spokojenosti zrakově postižené veřejnosti.

2. Přehled činností vykonávaných v roce 2000

Správní rada se kromě ustavující schůze sešla v roce 2000 ještě na jednom
jednání a to dne 26. 9. 2000.
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc byla založena dne 11. 8.
2000 ustavující schůzí Správní a Dozorčí rady. Bylo zvoleno 6 členů Správní
rady, 3 členové dozorčí rady a předsedové obou orgánů.
Bezprostředně poté byla podána žádost o registraci u Krajského obchodního
soudu v Ostravě. Naše OPS byla zapsána do rejstříku OPS ke dni 28. 8. 2000.
K jednání ve všech věcech souvisejících s činností OPS TyfloCentrum Olomouc,
byl dne 13. 9. 2000 zplnomocněn, předsedkyní Správní rady Hedvikou
Raškovou, Jan Příborský. Toto opatření bylo učiněno do doby jmenování
ředitele OPS.
V průběhu září byl založen účet OPS u Ge Capital Bank, OPS byla
zaregistrována u Finančního úřadu v Olomouci a byly pořízeny 3 kusy razítek.
30. 9. 2000 byl na Ministerstvo práce a sociálních
„TyfloCentrum Olomouc – služby sociální a tyflotechnické
slabozrakým - denní stacionář“. Tento projekt směřoval
MPSV jako hlavního zdroje finančních prostředků na
realizaci služeb. Požadavek činil 792 000,- Kč.

věcí předán projekt
pomoci nevidomým a
k zajištění dotace od
zajištění provozu a

Ke dni 18. 10. 2000 byl podán na Úřad města Olomouce (dnes Magistrát MO)
projekt „Služby sociální a tyflotechnické pomoci nevidomým a slabozrakým –
denní stacionář“. Požadavek činil 295 000,- Kč.
Byla zahájena jednání s Úřadem práce o dotacích na rok 2001 na společensky
účelná pracovní místa pro pět pracovníků, kteří dosud pracovali u SONS. Tato
jednání byla v prosinci úspěšně dokončena podáním prvních oficiálních žádostí.
Za účelem seznámení širší veřejnosti o existenci TyfloCentra Olomouc byla dne
12. 10. 2000 uspořádána tisková beseda se zástupci sdělovacích prostředků.
Rovněž 12. 10. 2000 byla naše OPS prezentována při slavnostním zahájení
internetového pracoviště v Městské knihovně v Šumperku.
14. 11. 2000 byla uspořádána v prostorách odborných středisek na I. P.
Pavlova 69 v Olomouci výstava elektronických a dalších tyflotechnických
pomůcek, kterými se budou prezentovat firmy s nimiž navazujeme spolupráci.
Byli přizváni pracovníci okresních úřadů budoucího Olomouckého kraje, oční
lékaři a pracovníci SONS.

Pro účely poskytování informací o TyfloCentru po internetu byla zřízena
internetová stránka s adresou www.braillnet.cz/tyflocentrum-ol.
Jako klíčový dokument byla vypracována „Organizační struktura a rozpis
činností a jejich forem“.
Tento dokument určuje rozdělení OPS do tří středisek:
a) Středisko integračních služeb,
b) Středisko informatiky a digitalizace,
c) Řídící útvar.
Na základě tohoto dokumentu byl rozpracován další zásadní dokument „Statut
OPS“.

3. Výrok auditora a roční účetní uzávěrka

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2000 u obecně
prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TyfloCentrum Olomouc,
o.p.s., k 31. prosinci 2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán
společnosti. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými
směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit
naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené
ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a
významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vydání výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných
ohledech majetek, závazky a stav fondů společnosti TyfloCentrum Olomouc,
o.p.s., k 31. prosinci 2000, výsledek hospodařeni a finanční situaci za rok 2000
v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výrok - bez výhrad

V Olomouci dne 11. 8. 2001
Ing. Miloslav Musil
auditor, dekret KA ČR č. 1516

4. Výhled do budoucna

Prioritním úkolem všech zainteresovaných orgánů a osob pro nejbližší období je
plynule navázat na činnost Střediska tyflotechnických pomůcek a služeb a Střediska
integračních aktivit působících dosud v rámci Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých ČR pro Olomoucký region.
V první fázi půjde o to, aby poskytované služby kontinuálně pokračovaly, v další
fázi, aby byly zkvalitňovány a dále rozšiřovány. Důležitým úkolem je zajistit dotace na
pokrytí nákladů na mzdy a odvody pro pracovníky, kteří ve střediscích SONS po řadu
let působili. Samozřejmě bude třeba hledat zdroje na provoz středisek, na úpravy
prostor, propagaci a technické vybavení centra.
Dále bude třeba navazovat a udržovat kontakty s orgány statutárního města
Olomouce, Krajského úřadu, okresními úřady regionu, organizacemi podobného typu a
dalšími institucemi. Budeme pokračovat v tradici dobrých vztahů a spolupráce se
speciální školou pro zrakově postižené prof. Vejdovského a nadací prof. Vejdovského
v Litovli. Je samozřejmostí, že budeme úzce spolupracovat s pracovišti SONS,
Tyfloservisem o.p.s. a dalšími institucemi působícími v oblasti péče o zrakově
postižené v našem kraji i mimo něj.
TyfloCentrum bude rozvíjet propagační a osvětovou činnost směrem k široké
veřejnosti, k čemuž budu využívat informačního zpravodaje Majáček, jehož technické
zajištění plně převezme. Budeme rozvíjet spolupráci se sdělovacími prostředky,
vydáme nabídkový leták a navštívenky. Zvýšenou pozornost budeme věnovat
zkvalitnění již zřízené internetové stránky.
Pozorně budeme sledovat potřeby zrakově postižených, popřípadě jinak
postižených klientů v našem regionu, pružně na ně reagovat, předkládat novou a
zajímavou nabídku a pozornost věnovat i psychologickým problémům klientů. Budeme
se podílet na reformě sociálních služeb, především aktivní účastí na Česko-britském
projektu MPSV.
Důsledně budeme dodržovat zásady stanovené zakládací listinou a statutem,
který by měl být v prvním měsíci roku 2001 dokončen a schválen Správní radou.

V Olomouci dne 1. 10. 2001

Předsedkyně Správní rady Hedvika Rašková

