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1. Úvodní slovo předsedkyně Správní rady
Rok 2002 byl druhým rokem existence obecně prospěšné společnosti a
poskytováním sociálních služeb cílové skupině klientů, kterou jsou zrakově postižení
občané Olomouckého kraje a okrajových částí sousedících krajů.
Nemuseli jsme již řešit problémy a otázky spojené se vznikem společnosti,
zahájením vlastní činnosti, vytvářením kontaktů a personální otázky. Mohli jsme se tak
soustředit na vlastní činnost, kterou je poskytování sociálních služeb, na jejich
zkvalitňování, zejména formou proškolování pracovníků a na hledání nových zdrojů.
Stali jsme se již nedílnou součástí systému sociálních služeb v rámci celé České
republiky.
Je opět na místě poděkovat i touto cestou všem těm, kteří podporují naši veřejně
prospěšnou činnost a námi poskytované služby pro těžce zrakově postižené občany.
Ceníme si podpory ze strany Magistrátu města Olomouce, Krajského úřadu, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Úřadu práce a dalších organizací i sdělovacích prostředků.
Poděkování patří i členům Správní a Dozorčí rady OPS, kteří plní nelehký úkol,
rozhodovat o klíčových otázkách spojených s hladkým chodem společnosti.
Věřím, že reforma sociálních služeb bude v blízké budoucnosti završena tak, aby
existence naší obecně prospěšné společnosti již nebyla ohrožována nestabilitou a
nejistotou. Věřím, že v podmínkách financování z krajských struktur bude zajištěn
provoz a chod organizace prostřednictvím pravidelných zdrojů a vytvořením příznivého
klimatu v němž se budou cítit poskytovatelé služeb i ti, kterým jsou služby určeny, tedy
naši uživatelé, spokojeně a dobře.
Hedvika Rašková, předsedkyně Správní rady
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2. Vznik, vývoj a cíle společnosti
V roce 2000 byla zahájena reforma sociálních služeb, která v oblasti péče o
zrakově postižené vyústila v restrukturalizaci odborných služeb v rámci SONS. Bylo
nutné přihlédnout k zahájení regionalizace státní správy a samosprávy a budoucímu
regionálnímu financování. Z tohoto důvodu se SONS rozhodla založit dceřinné
regionální organizace v podobě obecně prospěšných společností (dále jen OPS). Takto
vznikla i obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc.
OPS byla založena 11. srpna 2000 Zakládací listinou. Jako právní subjekt vznikla
28. srpna 2000 registrací u Krajského soudu v Ostravě. Vznikem TyfloCentra byly
sloučeny všechny sociální služby, které předcházejí nebo navazují na služby Tyfloservisu
- sociální služby typu vzdělávacích, klubových a aktivačních činností, poradenství,
depistáže atd. Jde i o poskytování specifických informací specifickým způsobem, to jest
v mediích vhodných pro nevidomé a slabozraké osoby. Do TyfloCentra přešli i
pracovníci, kteří v dřívějších službách po několik let pracovali. Nyní tvoří jádro nové
organizace. Fakticky zahájila OPS činnost 1. ledna 2001.
V roce 2001 i 2002 byly poskytovány sociální služby v souladu se Zakládací
listinou. Jsou poskytovány služby, které vznikly již v odborných střediscích SONS, ale
také služby nové nebo rozšiřující. Důležité je reflektovat potřeby a přání klientů a také
vývoj v sousedních regionech v celé České republice. Na druhé straně je však rozsah
služeb a do jisté míry i jejich trvalá kvalita závislá na systému financování sociálních
služeb.
K hlavním cílům společnosti patří:
motivovat nevidomé a slabozraké (NS) občany k samostatnému životu, poskytovat jim
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v tomto jejich úsilí informace, psychologickou podporu a odbornou pomoc i vedení,
poskytovat praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů NS občanů v situacích,
které vybočují z rámce jejich dovedností na daném stupni jejich rehabilitace a
integrace, aby nedocházelo ke krizovým jevům,
v daném regionu ve spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci,
rekvalifikaci, zajistit úplnost a návaznost sociálních služeb,
vybavením informacemi, dovednostmi potřebnými pro život s trvalým zrakovým
handicapem a následnou integrací NS minimalizovat psychické, zdravotní, sociální a
ekonomické důsledky zrakového postižení.
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3. Přehled činností vykonávaných v roce 2002
V průběhu roku 2002, na rozdíl od roku 2001, který byl rokem zahájení činnosti
naší obecně prospěšné společnosti, byla již situace poměrně stabilizovaná, ať co do
personálního zajištění, tak pokud jde o běžný provoz, především pak vlastní poskytování
sociálních služeb. Velmi k tomu přispěla podpora ze strany Magistrátu města Olomouce,
bývalého Okresního úřadu a také ze strany pracovníků Sociálního odboru Krajského
úřadu. Velké porozumění a podporu jsme opět měli i ze strany olomouckého Úřadu
práce. Hlavním zdrojem finanční podpory pak byla dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR na projekt "TyfloCentrum Olomouc - služby sociální a tyflotechnické pomoci
nevidkomým a slabozrakým". Podařilo se nám také získat grant na projekt "Zvyšování
kvality specifických služeb pro nevidomé", který podpořil zejména zvyšování kvalifikace
pracovníků formou školení.
Ke zkvalitnění služeb určitě přispělo i naše aktivní zapojení do Česko-Britského
projektu na podporu reformy sociálních služeb,

jehož důležitou součástí bylo

připomínkování Standardů kvality sociálních služeb. Že se naše zapojení projevilo
pozitivně v práci všech pracovníků a celé OPS dokumentuje dosažené bodové
ohodnocení i vlastní zpráva o provedené pilotní inspekce, jež byla součástí projektu a ke
které jsme se dobrovolně přihlásili.
Výčet služeb a aktivit TyfloCentra bude rozdělen do několika částí v souvislosti
s vnitřním členěním OPS. Jedná se o služby Střediska integračních služeb a Střediska
informatiky a digitalizace, v dalších částech budou následovat činnosti realizované
pracovníky řídícího útvaru nebo organizovaných společně s pracovníky
středisek.
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3.1 Aktivační a integrační služby
K základním úkolům pracovníků Střediska integračních služeb je nejrůznějšími
metodami vyhledávat osoby u kterých došlo k vážnému poškození zraku, poskytnout
jim základní informace o možnostech v oblasti sociálních služeb a adaptace na nové,
změněné životní podmínky. Úzce rovněž spolupracujeme s dalšími organizacemi
poskytujícími v našem regionu sociální služby pro zrakově postižené. Naše služby
předcházejí nebo navazují na služby Tyfloservisu, jehož klienti se pak stávají našimi
klienty nebo naopak.
Lidem osamělým a dalším zájemcům byly poskytovány průvodcovské a předčitatelské
služby, např. doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, předčítání domácí
administrativy apod. Dále načítání krátkých informačních textů na kazety a studijních
textů pro nevidomé studenty, které z technických důvodů nejdou digitalizovat. Tuto
službu zajišťoval pracovník civilní služby a dobrovolníci z řad Mládeže Českého
červeného kříže a studenti olomouckých škol.
Pokračovala činnost PC - klubu, dámského a sportovního klubu. Nově vznikl klub
nevidomých s vodicími psy.
V prvním pololetí byl dokončen konverzační kurz angličtiny a v říjnu zahájen další
ročník již s novým lektorem, pracovníkem TyfloCentra.
Ve spolupráci s Okresní odbočkou SONS v Olomouci byly uspořádány dva rekondiční
a jeden rekreační pobyt se zaměřením na výuku esperanta, rehabilitaci kombinovaně
postižených a regeneraci fyzických i psychických sil.
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V průběhu roku jsme dále podpořili úspěšný rozvoj tandemové cyklistiky. Bylo
uspořádáno několik jednodenních cyklovýletů. Poprvé bylo uspořádáno týdenní
soustředění zájemců o tandemovou cykloturistiku v Lednici. Zúčastnilo se jej 12
dvojic (vidomý řidič a nevidomý spolujezdec). Další zájemci mají možnost zapůjčení
tandemu k individuálním vyjížďkám.
Byly také uspořádány dva turistické výlety do Nízkého Jeseníku.
V prvním pololetí byla úspěšně dokončena individuální výuka plavání nevidomých
klientů pod odborným vedením.
Pokračovali jsme v činnosti sportovního klubu zaměřeného na showdown. Jsou
pořádány pravidelné tréninkové dny ve spolupráci s oddílem ZP sportovců SK Sigma
MŽ. Jsou pořádány tradiční turnaje pro začátečníky i vyspělé hráče tohoto velmi
vhodného sportu pro zrakově postižené.
Pod odborným vedením proběhlo rehabilitační cvičení v prvním i druhém pololetí.
Přednášková činnost patří také k zavedeným aktivitám. Přednášky a besedy se konají
vždy jednou týdně. Uskutečňujeme společné návštěvy kulturních akcí pořádaných
v našem regionu - výstavy, koncerty, divadelní představení aj.
Uskutečnila se tři setkání zrakově postižených esperantistů, z nichž jedno bylo společné
s rakouskými nevidomými esperantisty, kteří přijali naše pozvání.
Ve spolupráci s Tyfloservisem byla v červnu uspořádána soutěž v prostorové orientaci
nazvaná „Tyflomobil“, jejíž trasa byla vedena centrem města Olomouce.
Poprvé bylo uspořádáno dvoudenní soustředění majitelů vodicích psů z Olomouckého
kraje. Jeho součástí byla i beseda s veterinárním lékařem včetně prohlídky psů, ale
také dovednostní soutěž vodicích psů. Soustředění se zúčastnilo 13 majitelů a jejich
-9-
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vodicí psi. Tato akce, spolu se soutěží v prostorové orientaci a soutěžením zájemců o
tandemovou cyklistiku, byla součástí projektu "Pohybem k integraci", který byl
finančně zajištěn z prostředků veřejné sbírky Bílá pastelka.
V roce 2002 bohužel nebylo možno v širší míře pořádat psychoterapeutické kurzy ani
psychologické poradenství vzhledem k tomu, že psycholožka, kterou jsme v roce 2001
zaměstnávali na krátký úvazek odešla na mateřskou dovolenou. V případě nutnosti
však byla k dispozici.

- 10 -

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. - Výroční zpráva za rok 2002
3.2 Služby tyflotechnické pomoci
Nevidomým a slabozrakým zájemcům byly Střediskem informatiky a digitalizace
poskytovány poradenské služby z oblasti náročných elektronických kompenzačních
pomůcek pro nevidomé i osoby se zbytky zraku a slabozraké, zejména při výběru
těchto pomůcek. Informace byly poskytovány také o vhodném SW a přídavných
zařízeních (skener, tiskárna, braillská tiskárna, monitor s velkou úhlopříčkou apod.).
Pro Okresní úřady v regionu byla vypracována doporučení žadatelům o elektronické
pomůcky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Byly realizovány dlouhodobé základní kurzy obsluhy pomůcek na bázi výpočetní
techniky a krátkodobé rozšiřující kurzy. Tyto kurzy probíhají individuálním
způsobem.
Pokračovali jsme v digitalizaci textů, zejména studijních, včetně převodů do Braillova
písma. Tato činnost podporuje zejména zrakově postižené studenty integrované na
běžných, středních a vysokých školách.
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3.3 Informace a propagace
Za účelem poskytování specifických informací pro zrakově postižené občany byl i
nadále vydáván informační zpravodaj Majáček (v průběhu roku 2002 čtyři čísla) ve
zvětšeném typu písma, v bodovém písmu, na audio kazetách i v digitální formě.
V obdobích mezi jednotlivými vydáními jsou rozesílány elektronickou poštou aktuální
informace, zprávy a pozvánky na akce.
I nadále je provozována internetová stránka TyfloCentra zaměřená na informovanost
široké veřejnosti i poskytování specifických informací pro zrakově postižené, zejména
z oblasti střední Moravy. Stránka je koncipována tak, aby ji mohli sledovat zcela
nevidomí i těžce slabozrací zájemci.
V rámci akce "30 dnů pro občanský sektor" byla uspořádána Beseda o sociálních
službách a zaměstnávání zrakově postižených.
TyfloCentrum Olomouc se zúčastnilo výstavy v rámci "Dnů zdravotně postižených" na
výstavišti Flora, kde prezentovalo své služby.
Zapojili jsme se také do "Týdne duševního zdraví". Společně se spolkem Trend
vozíčkářů jsme uspořádali akci „Oko za nohu“, která měla velmi příznivý ohlas na
veřejnosti a publicitu ve sdělovacích prostředcích.
V listopadu byla společně s Okresní odbočkou SONS uspořádána výstavka „Vzájemná
inspirace“. Hlavní její součástí byla prezentace výrobků nevidomých klientů, ale i
výrobků určených nevidomým.
Pokračuje spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené. V prostorách
našich středisek se uskutečňují exkurze žáků škol.
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Úzce spolupracujeme se všemi regionálními sdělovacími prostředky při propagaci
problematiky zrakově postižených mezi širokou veřejností a činnosti TyfloCentra.
3.4 Odstraňování architektonických a dopravních bariér
TyfloCentrum pokračovalo i v tomto roce velmi intenzivně v

aktivitách

přispívajících k odstraňování architektonických a dopravních bariér se zřetelem na
potřeby zrakově postižených občanů. Aktivně působíme v rámci pracovní skupiny pro
realizaci projektu „Bezbariérová Olomouc“.
Pracovníci TyfloCentra se podílejí na připomínkování důležitých staveb v Olomouci i
v dalších místech v rámci Olomouckého kraje, popřípadě v okolních regionech.
Bylo dosaženo uspokojivých výsledků při realizaci celé řady staveb a stavebních úprav.
Z prostředků poskytnutých Magistrátem bylo zakoupeno několik digitálních hlasových
majáčků a instalováno u vchodů do různých institucí a u podchodu směrem
k autobusovému nádraží.
Podíleli jsme se na bezbariérové úpravě dvou přechodů v okolí TyfloCentra.
Také připomínkujeme bezbariérové úpravy v rámci výstavby železničního koridoru.
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3.5 Proškolování pracovníků TyfloCentra
Trvalým požadavkem za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb je
zvyšování kvalifikace pracovníků. Děje se to prostřednictvím školení pořádaných naším
TyfloCentrem, ale i účastí na školení organizovaných jinými institucemi. V letošním roce
došlo k zintezivnění proškolování pracovníků díky finančním prostředkům získaným
z grantu z programu Phare 2000.
Součástí aktivit projektu „Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé“
jsme také uspořádali studijní cestu do Dánska s cílem získání poznatků z oblasti
poskytování sociálních služeb nevidomým v Dánsku.
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3.6 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
Středisko informatiky a digitalizace:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

rok 2001

Využití
Počet doporučení na pomůcky
Počet dlouhodobých kurzů (50 hodin)

50

75

320

489

30

59
475 hod.

20
-

Počet střednědobých kurzů (20 hodin)
Počet krátkodobých kurzů (10-15 hodin)

15
-

Počet kurzů pro osoby s jiným postižením
Počet dlouhodobých konzultací

-

Počet konzultací ve středisku a u klientů v trvání 1-5 hodin
Počet konzultací po telefonu nebo e-mailem
Počet klientů digitalizace
Počet stran digitalizace
Počet listů vytištěných v Braillově písmu

rok 2002

12 hod.
10 hod.
60 hod.
160 hod.

28

20

60

113

13

10

1700

2554

10000

5763

Středisko integračních služeb:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů
Využití
Počet účastníků klubů (socioterapeutické kluby)
Počet účastníků vzdělávacích kurzů
Počet účastníků přednášek
Počet účastníků ostatních akcí
Počet klientů, kteří využili poradenských služeb
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rok 2001

rok 2002

350

370

2300

2400

65

70

20

30

70

85

200

220

120

120
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Sledovaná položka
Počet osob, kterým je zasílán informační zpravodaj Majáček

rok 2001

rok 2002

900

1050

50

50

250

250

Počet klientů využívajících průvodcovské a předčitatel. služby
Počet doprovodů

Celkové kvantitativní vyhodnocení sociálních služeb poskytovaných společností
TyfloCentrum Olomouc za roky 2001 a 2002:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

rok 2001

rok 2002

380

420

2620

2889

Využití

4. Výhled na rok 2003
V roce 2003 bude OPS pokračovat v poskytování sociálních služeb dle Zakládací
listiny. Bude usilovat o další zvyšování jejich kvality intenzivním proškolováním svých
zaměstnanců. Snaha bude upřena také na zvýšení kvantity poskytovaných služeb
získáváním nových klientů. Výhledově se bude vedení OPS snažit realizovat také zcela
nové služby. Ačkoliv zisky společnosti v letech 2001 a 2002 jsou výrazem dobrého
hospodaření, budou hledány cesty k dalšímu zefektivnění práce OPS.
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5. Změny Zakládací listiny a složení řídicích
orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2002
Ke změnám Zakládací listiny TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v roce 2002 nedošlo.
Mgr. Veronika Haiclová sice v květnu odstoupila z postu členky Správní rady, na
červnovém jednání Správní rady však byla opět kooptována podobně jako Mgr. Jiří
Müller a Jana Škařupová, kterým skončil dvouletý mandát. V dozorčí radě skončil
v červnu mandát Pavle Indrové. I ona byla zvolena na další funkční období.
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6. Zpráva o hospodaření v roce 2002
V hospodaření OPS se v roce 2002 nevyskytly žádné mimořádné události.
V souladu s vnitřními o obecně platnými právními předpisy bylo účetnictví OPS za rok
2002 podrobeno auditu, který skončil výrokem "bez výhrad" (viz příloha 1). Z účetního
hlediska dosud nebyly vytvořeny žádné fondy. OPS neprovozovala doplňkovou
(hospodářskou) činnost.

6.1 Rozvaha
Bilanční suma TyfloCentra Olomouc, o. p. s. poklesla z počátečních 1,718 tis. Kč
k 1. 1. 2002 na konečnou částku 1,356 mil. Kč k 31. 12. 2002. Důvodem bylo vyčerpání
grantu od NROS v rámci programu Phare, který byl určen na rok 2002, avšak jeho 1.
splátka byla poskytnuta těsně před koncem roku 2001. Tím opticky narostly peněžní
prostředky na běžném účtu a současně výnosy příštích období jako zdroj jejich krytí.
Stálá aktiva (tj. majetek dlouhodobé povahy) dosáhla výše 697 tis. Kč a oběžná
aktiva (tj. majetek krátkodobé povahy) výše 659 tis. Kč. Vlastní zdroje krytí (tj. jmění
OPS) jsou ve výši 1116 tis. Kč, a významně tak převyšují objem stálých aktiv. Cizí
zdroje krytí majetku OPS (tj. závazky) byly k 31. 12. 2002 ve výši 189 tis. Kč, což
představuje 27,01 % bilanční sumy. Z finančního hlediska tak lze společnost označit za
zdravou.
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Zkrácená verze Rozvahy k 31. 12. 2002:
Položka rozvahy
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
211 - Pokladna
213 - Ceniny
221 - Bankovní účty
311 - Odběratelé
314 - Poskytnuté provozní zálohy
341 - Daň z příjmů
343 - Daň z přidané hodnoty
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků
Aktiva celkem
321 - Dodavatelé
325 - Ostatní závazky
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
342 - Ostatní přímé daně
389 - Dohadné účty pasivní
901 - Vlastní jmění
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Pasiva celkem

- 19 -

Částka v Kč
150,437.00 Kč
229,253.20 Kč
481,612.40 Kč
-141,000.00 Kč
-23,500.00 Kč
22,091.50 Kč
51.20 Kč
405,484.16 Kč
3,514.00 Kč
49,392.00 Kč
1,916.00 Kč
27,248.10 Kč
136,274.06 Kč
13,000.00 Kč
1,355,773.62 Kč
59,475.10 Kč
7,208.50 Kč
61,260.00 Kč
200.00 Kč
45,050.00 Kč
7,405.00 Kč
8,160.00 Kč
697,802.60 Kč
190,894.64 Kč
278,317.78 Kč
1,355,773.62 Kč
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6.2 Výsledovka
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosáhla v roce 2002 výnosů v celkové výši 2,390
mil. Kč. Náklady za stejné období činily 2,199 mil. Kč. Rozdíl těchto dvou částek
představuje kladný hospodářský výsledek OPS ve výši 190,9 tis. Kč. V roce 2001
dosahovaly výnosy 1.976 mil. Kč a náklady 1,697 mil. Kč. Obrat společnosti tedy v roce
2002 vzrostl o 25 %, což svědči o rozvoji jejích aktivit.
Položka nákladů/výnosů
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
528 - Ostatní sociální náklady
538 - Ostatní daně a poplatky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
549 - Jiné ostatní náklady
582 - Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
602 - Tržby z prodeje služeb
644 - Úroky
649 - Jiné ostatní výnosy
682 - Přijaté příspěvky
691 - Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek za rok 2002
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Částka v Kč
283,495.21 Kč
35,206.24 Kč
32,391.90 Kč
151,402.90 Kč
19,054.30 Kč
506,982.05 Kč
841,125.00 Kč
263,474.50 Kč
31,866.00 Kč
444.00 Kč
1,668.20 Kč
5,000.00 Kč
19,320.20 Kč
7,208.50 Kč
2,198,639.00 Kč
220,806.00 Kč
11,274.24 Kč
1,050.00 Kč
112,300.00 Kč
2,044,103.40 Kč
2,389,533.64 Kč
190,894.64 Kč
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6.3 Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Zdroj výnosu
Klienti
Banka
SONS
Nadace prof. Vejdovského
Fyzické osoby
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadace rozvoje občanské společnosti
Úřady práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Olomouc
Ostatní
CELKEM

Výnos v roce 2001
Výnos v roce 2002
101,189.00 Kč
195,806.00 Kč
5,287.41 Kč
11,274.24 Kč
216,045.17 Kč
47,300.00 Kč
10,000.00 Kč
25,199.00 Kč
1,000.00 Kč
0.00 Kč
80,000.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
697,790.40 Kč
217,213.00 Kč
522,084.00 Kč
792,500.00 Kč
832,100.00 Kč
305,500.00 Kč
277,000.00 Kč
7,157.00 Kč
21,050.00 Kč
1,975,961.58 Kč
2,389,533.64 Kč

Z tabulky vyplývá, že v roce 2002 došlo k výrazným změnám ve struktuře
výnosů OPS s výjimkou MPSV a SMO. Nárůst výnosů od klientů o 93,5 % odráží
zvýšení počtu klientů především ve Středisku informatiky a digitalizace (viz 3.6), kteří
jsou hlavními zdroji vlastních příjmů OPS. Výnos plynoucí od SONS v roce 2001
představoval vybavení kanceláří OPS formou daru a v roce 2002 se již neopakoval.
NF ČRo a NROS představují nové zdroje prostředků pro OPS.
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6.4 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb a náklady na vlastní činnost (správu) OPS
Skupina nákladů
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
528 - Ostatní sociální náklady
546 - Dary
549 - Jiné ostatní náklady
582 - Poskytnuté příspěvky
Náklady na obecně prospěšné služby celkem
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
538 - Ostatní daně a poplatky
545 - Kursové ztráty
549 - Jiné ostatní náklady
Náklady na vlastní činnost (správu) celkem
Náklady celkem

Náklady za rok 2002
243,505.62 Kč
19,305.06 Kč
32,391.90 Kč
147,875.40 Kč
17,906.00 Kč
362,440.31 Kč
595,050.16 Kč
174,231.19 Kč
31,866.00 Kč
5,000.00 Kč
13,735.00 Kč
7,208.50 Kč
1,650,515.14 Kč
39,989.59 Kč
15,901.18 Kč
3,527.50 Kč
1,148.30 Kč
144,541.74 Kč
246,074.84 Kč
89,243.31 Kč
444.00 Kč
1,668.20 Kč
5,585.20 Kč
548,123.86 Kč
2,198,639.00 Kč

Podíl režijních nákladů na celkových nákladech OPS za roce 2002 činí 24,93 %.
To je pokles oproti roku 2001, kdy režijní náklady představovaly 30,17 % všech nákladů.
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6.5 Přehled o peněžních příjmech a výdajích
účet
Pokladna SIS
Pokladna SID
Pokladna vedeni
Pokladna DKK
Ceniny
Běžný účet
Revolvingový účet

CELKEM

Počáteční stav
Příjmy celkem
Výdaje celkem
94.40 Kč
0.00 Kč
94.40 Kč
915.90 Kč
58,909.00 Kč
44,831.70 Kč
1,538.60 Kč
669,562.40 Kč
664,002.70 Kč
0.00 Kč
180,919.20 Kč
180,919.20 Kč
172.80 Kč
4,785.00 Kč
4,906.60 Kč
737,747.78 Kč 2,209,002.53 Kč 2,752,199.20 Kč
203,092.04 Kč
509,216.01 Kč
501,375.00 Kč
943,561.52 Kč 3,632,394.14 Kč 4,148,328.80 Kč
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Konečný stav
0.00 Kč
14,993.20 Kč
7,098.30 Kč
0.00 Kč
51.20 Kč
194,551.11 Kč
210,933.05 Kč
427,626.86 Kč
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7. Závěr
Můžeme konstatovat, že rok 2002 byl již v činnosti TyfloCentra běžným
pracovním rokem. Kromě hlavního poslání, poskytovat kvalitní sociální služby
nevidomým a slabozrakým občanům regionu střední Moravy, se nesl v duchu aplikace
jednotlivých Standardů do všech oblastí činnosti naší OPS. Vznikla celá řada důležitých
dokumentů a směrnic vycházejících ze Standardů kvality sociálních služeb.
Dalším pozitivem bylo zvyšování kvalifikace pracovníků formou proškolování a
účasti na nejrůznějších seminářích a workshopech.
Oproti roku 2001 došlo k redukci počtu pracovníků v důsledku snížení dotací od
Úřadu práce. To však neohrozilo chod společnosti. Díky růstu tržeb od klientů o 93,5 %
dosáhla zisku, který bude využit k dalšímu rozvoji sociálních služeb. Rok 2002 lze tedy
z hlediska vedení OPS obecně hodnotit jako klidný a úspěšný.

Výroční zprávu připravil na základě podkladů od vedoucích a ekonomických
pracovníků ředitel OPS, Jan Příborský.
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