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Kontakty a důležité informace 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc 

  585 423 737 

e-mail:   info@tyflocentrum-ol.cz 

web:  http://www.tyflocentrum-ol.cz 

  najdete nás i na facebooku 

Banka:  Fio banka, a.s. č. ú.: 2200218556/2010 

IČ:  25 86 22 94 

DIČ:  CZ 25 86 22 94 

Regionální střediska: 

Olomouc:   583 034 528 

Prostějov:   588 507 084, 588 188 368 

Přerov:   581 735 187, 583 034 527 

Šumperk:  588 508 059 

 

Sociální firma Ergones 

Heyrovského 35, 779 00  Olomouc 

  585 034 535 

e-mail:   info@ergones.cz 

web:  www.ergones.cz, www.ergones.eu 

Fio banka, a.s.  č. ú.: 2200369872/2010  

Číslo živnostenského oprávnění: SMOL/123012/2012/OZIVN/Lin 

 

mailto:info@tyflocentrum-ol.cz
http://www.tyflocentrum-ol.cz/
mailto:info@ergones.cz
http://www.ergones.cz/
http://www.ergones.eu/
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1. Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2013 
 

Správní rada 

 

Dozorčí rada 

Kvido Sandroni - předseda Ludmila Soltysiaková - předsedkyně 

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Mgr. Antonín Dočkal 

Mgr. Hana Skácelová Květoslava Nejeschlebová 

2. Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů v průběhu 
roku 2013 

V roce 2013 došlo ke změně ve složení Správní a Dozorčí rady TyfloCentra. Předsedou Správní rady se stal 
Kvido Sandroni, členem Dozorčí rady Květoslava Nejeschlebová.  
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3. Organizační struktura a personální obsazení k 31. 12. 2013 
 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

Personální obsazení k 31. 12. 2013 
Ředitel Mgr. Petr Zavadil 

Administrativní pracovník  Ing. Zlatuše Tomanová 

Administrativní pracovník - evropské projekty  Jana Kvapilová 

Zástupce ředitele pro sociální služby Mgr. Věra Bartošová 

Zástupce ředitele pro sociální firmu Ing. Vratislav Muzikant 

Sociálně aktivizační služby: 

Koordinátor sociálně aktivizační služby Bc. Barbora Tkadlecová 

Vedoucí sociální pracovník Bc. Eva Vonešová 

Lektor výpočetní techniky Mgr. Lukáš Lacina 

Lektor výpočetní techniky Pavel Bárta 

Odborné sociální poradenství: 

Koordinátor odborného poradenství Bc. Eva Vonešová 

Sociální pracovník Mgr. Hana Křupalová 

Sociální rehabilitace:  

Koordinátor sociální rehabilitace Mgr. Hana Křupalová 

Vedoucí sociální pracovník Mgr. Věra Bartošová 

Regionální pracovnice pro středisko Prostějov Bc. Zuzana Znojilová 

Regionální pracovnice pro středisko Olomouc Mgr. Hana Křupalová 

Regionální pracovnice pro středisko Přerov Mgr. Dagmar Staňková 

Regionální pracovnice pro středisko Šumperk Leona Šabršulová DiS. 

Doplňkové a ostatní služby:  

Pracovník technické podpory Pavel Ociepka 

Pracovník digitalizace Mgr. Jana Krčová 

Pracovník bariér Mgr. Petr Bradáč 

Pracovník úklidu Zdeňka Pomezná 
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Sociální firma Ergones: 

Obchodní manažer Ing. Vratislav Muzikant 

Administrativní pracovník Iveta Klemešová 

Administrativní pracovník Ludmila Bednářová 

Vedoucí grafiky a potisku Martina Rybaříková 

Vedoucí jazyků Mgr. Eva Daníčková 

Vedoucí služeb TyfloCar, keramika, úklid Ivan Kořenek 

Vedoucí pomůcek Jiří Hladiš 

Tiskař Marcela Filasová 

Tiskař, hodinový manžel Richard Lachs 

Grafik Mgr. Jana Šmídová 

Externí lektor jazyků Mgr. Petra Dvorská 

Lektor jazyků Bc. Zuzana Perrone Calábková 

Pracovník úklidu Alena Dočkalová 

Pracovník úklidu Silvie Hausnerová 

Keramik Luboš Hrabal 

Prodejce Jiří Hladiš 

Prodejce Martin Půček 

Výstava (Ne)viditelná Olomouc 

Průvodce výstavou Mgr. Romana Hladišová 

Průvodce výstavou Tereza Illeková, DiS. 

Průvodce výstavou Marie Rezková 

Průvodce výstavou Martina Rybaříková 
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4 Slovo úvodem 
Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva TyfloCentra Olomouc, o.p.s., za rok 2013. Právě uplynulý rok 

byl dost náročný, ne jen jak se obvykle píše v neziskovém sektoru kvůli finančním nedostatkům 

a náročné administrativě, ale u nás také kvůli tomu, že to byl rok velkých změn. 

Pan Příborský, který byl u zrodu našeho TyfloCentra, a který rozjížděl jeho činnost, předal funkci 

ředitele panu Mgr. Zavadilovi. Zároveň předsedkyně Správní rady TyfloCentra paní Nejeschlebová 

předala funkci panu Sandronimu. Všichni si museli na všechny zvykat a to trvalo pár měsíců. 

Rád bych chtěl poděkovat paní Nejeschlebové a panu Příborskému za dlouholetou a obětavou práci, 

která umožnila, aby naše organizace byla dynamická a pružná. 

Můj dík patří i panu Zavadilovi, který nadšeně převzal řízení chodu organizace, a s kterým je výborná 

spolupráce. 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. a sociální firma Ergones se vyvíjí dle potřeb klientů, poptávky trhu 

a dotačních možností. 

V následujících stránkách se můžete dozvědět, který projekt skončil, a který začal, jaké služby nabízíme 

našim klientům, jak si sociální firma hledá vlastní místo na volném trhu. 

Výsledky mohou být vždy lepší, ale lze tvrdit, že s činností v roce 2013 můžeme být všichni spokojeni. 

K dosažení těchto výsledků nám pomohly všechny orgány samosprávy, státní instituce a soukromé 

subjekty. Každý pomohl různým způsobem, ale všem vřele děkujeme za pochopení a vstřícnost vůči 

problematice zrakově postižených lidí. 

 

 

Kvido Sandroni 

předseda Správní rady 
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5. Odborné sociální poradenství 
Poslání služby 

 Podporuje lidi se zrakovou vadou, aby se zorientovali ve své nepříznivé situaci, hledali a nacházeli 
její řešení. 

Cíl služby 

 Poskytujeme podporu a informace při hledání řešení v problematické situaci v oblasti 
architektonických bariér, kompenzačních pomůcek a vzdělávání zvyšující samostatnost a uplatnění 
se ve společnosti. 

 Zprostředkováváme kontakty při hledání řešení v problematické situaci v oblasti návazných služeb 
společenského a pracovního uplatnění atd. 

 Poskytujeme informace a pomoc v oblasti sociálně právní, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí a napomáháme klientům nacházet 
optimální možnosti zvládání nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Zásady poskytované služby 

 Nestrannost. 

 Respekt a důstojnost. 

 Flexibilita. 

 Komplexnost. 

Činnosti a aktivity 

 Sociální poradenství 

Součástí sociálního poradenství je základní informování, poskytování informací o jednotlivých 

sociálních službách poskytovaných TyfloCentrem Olomouc a o zprostředkování kontaktů 

na návazné služby, jež poskytuje Tyfloservis, SONS a další instituce. Vedle základního poradenství 

poskytujeme odborné sociální poradenství zaměřené na specifické potřeby cílové skupiny. 

Důležitým prvkem poradenství je plánování sociální služby s uživatelem, který se musí sám 

rozhodnout, které z nabízených služeb bude využívat, a jakým způsobem budou probíhat.  

V rámci sociálního poradenství poskytujeme: 

 odborné poradenství pro zájemce o zaměstnání z řad zrakově postižených: 

Takto zaměřené poradenství se zabývá poskytováním informací pracovně právního charakteru 

a nasměrováním klienta na další pokračování při získávání informací, znalostí, dovedností s cílem 

orientace na trhu práce a vyhledání vhodného zaměstnání.  

Z oblasti podpory zaměstnávání TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. poskytlo v roce 2013 v rámci 

odborného poradenství celkem 101 poradenských intervencí ve prospěch klientů (31 kontaktů + 

70 intervencí). Odborné poradenství je poskytováno i pro klienty 4 regionálních středisek, které se 

zaměřují na podporu zaměstnávání: Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Služba je poskytována 

anonymně. Z hlediska předmětu poradenství bylo poskytnuto 16 intervencí týkajících se informací 

o TyfloCentru Olomouc, o.p.s. a jeho službách (obecné informace, podpora zaměstnávání, PC 

výuka, jazyky, bariéry aj.)“, 17 intervencí týkajících se pracovně právního poradenství (zaměstnávání 

zdravotně postižených osob, aktivní politika zaměstnanosti, příspěvky ÚP, chráněné dílny aj.)“, 

36 intervencí týkajících se sociálního poradenství (příspěvek na péči, vyřizování invalidity, sociální 

karta, změny v legislativě aj.)“, dále 31 intervencí ohledně kompenzačních pomůcek (kdy je nárok 

a kde vyřizovat – hůl, telefon, lupy, PC aj.)“, na závěr bylo poskytnuto 11 intervencí z oblasti širší 

sociální problematiky (např. průběh osobního bankrotu, slevy u telefonních operátorů, knihovny – 

zvukové knihy). Odborné poradenství bylo poskytnuto 66 anonymním klientům, službu využily i jiné 
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subjekty jako např. Úřad práce, firmy, studenti a praktikanti, Magistrát, SONS aj. (19 poradenských 

intervencí). Odborné poradenství bylo poskytováno v následujících formách: telefonicky 

(29 intervencí), osobně (80 intervencí) a písemně – prostřednictvím emailu (4 intervence). 

 specifické informace klientům TyfloCentra a dalším novým zájemcům: 

Pravidelně je vydáván informační zpravodaj Majáček. Vychází ve zvětšeném černotisku, 

v bodovém písmu, na audio kazetách, ve formátu MP3 a je taktéž zájemcům rozesílán emailovou 

poštou. Odběrateli Majáčku ve zvětšeném černotisku jsou zrakově postižení klienti a některé 

organizace (Domovy pro seniory, Charita, organizace poskytující služby seniorům a zdravotně 

postiženým). V bodovém písmu odebírají časopis pouze nevidomí. V roce 2013 bylo vydáno 

5 časopisů - Majáček číslo 101 až 105. Do května bylo evidováno 705 odběratelů. V červnu došlo 

z důvodů úsporných opatření k omezení zasílání Majáčku v černotisku poštou. V současné době 

má Majáček 393 odběratelů. K informovanosti uživatelů slouží internetové stránky TyfloCentra, 

které jsou díky redakčnímu systému prakticky denně aktualizovány a také stránky na facebooku. 

Důležitou složkou informačního systému je i Majáček Extra Line, který je rozesílán zájemcům 

emailovou poštou v průměru 10x týdně. Jedná se o krátké textové zprávy s aktuálními 

informacemi z regionu (pozvánky, dopravní informace). Tímto způsobem jsme v roce 2013 

informovali 209 osob. Celkový počet vydaných zpráv byl 78. Denně rovněž rozesíláme emailem 

zprávy, které vydává TV Morava. Počet rozeslaných aktualit bylo 161 pro 40 klientů. 

 konzultace o náročných kompenzačních pomůckách: 

Odborný pracovník konzultuje se zájemci o kompenzační pomůcky jejich znalosti, schopnosti, 

možnosti (zrakové, motorické, sluchové, mentální …) jejich potřeby a způsobilost využití pomůcky. 

Společně s klientem vyzkouší různé typy zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem, nebo 

zvětšovacími programy a pak dohodnou, který z těchto typů je pro klienta nejvhodnější 

s přihlédnutím na stupeň zrakové vady, na jeho studijní či pracovní zařazení, na další profesní 

zájem, na fakt, zda žije samostatně ve své domácnosti apod. Poté odborný pracovník zajistí 

u specializovaného dodavatele technickou specifikaci a cenovou nabídku navržené pomůcky. Na 

základě konzultace s klientem sestaví vyjádření k žádosti o příspěvek (který poskytuje Úřad práce) 

a zprostředkuje nákup pomůcky u vybrané dodavatelské firmy. Dále spolu s klientem dohodnou 

zařazení do školení - je dohodnuta délka školení v obsluze náročných pomůcek. V roce 2013 bylo 

vystaveno 49 vyjádření k žádosti klientů o příspěvek poskytovaný Úřadem práce a 2 vyjádření 

k žádosti klientů o dofinancování zvláštních kompenzačních pomůcek na nadační fondy. 

 služby v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek: 

V rámci půjčovny se již od začátku zaměřujeme především na dvě oblasti pomůcek a to 

na náročné elektronické pomůcky a tandemová kola. Půjčujeme také některé pomůcky drobné 

denní potřeby, k dispozici jsou i digitální nebo páskové diktafony či ozvučený mobilní telefon. 

Pomůcky se půjčují zejména tehdy, když se uživateli jeho stávající pomůcka porouchá, a je na 

nějakou dobu v opravě, nebo když probíhá proces vyřizování pomůcky nové a klient ještě zařízení 

nevlastní. Aktuální seznam kompenzačních pomůcek, které nabízíme k zapůjčení je k dispozici na 

našich internetových stránkách v sekci Půjčovna kompenzačních pomůcek. V roce 2013 jsme 

služby půjčovny prezentovali v informačním zpravodaji Majáček, Majáčku Extra Line i Majáčku 

online, v rámci prezentací mezi klienty a širší veřejností v jednotlivých regionech, 

na internetových stránkách TyfloCentra Olomouc (www.tyflocentrum-ol.cz), na webových 

stránkách Olomouckého kraje:  http://kp.kr-olomoucky.cz/. Pomůcky byly půjčeny 7 klientům. 

http://www.tyflocentrum-ol.cz/
http://kp.kr-olomoucky.cz/
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Praktické informace: 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ   

Uživatelé služby (včetně anonymních) počet osob 132 

Muži počet osob 78 

Ženy počet osob 54 

Kontakty počet 165 

Intervence počet 174 

Klienti pracovně právní poradenství počet osob 66 

Klienti – poradenství o komp. pomůckách, doporučení počet osob 66 

PŮJČOVNA POMŮCEK   

Dlouhodobé zápůjčky  počet výpůjček 9 

Tandemová kola počet výpůjček 2 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAJÁČEK   

Černotisk počet osob 361 

Bodové písmo počet osob 43 

Majáček Extra Line počet vydaných zpráv 387 

Odběratelé počet osob 299 

 



 

14 

 

 

 

6. Sociálně aktivizační služby  
Poslání služby: 

Posláním sociálně aktivizační služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. je podpořit osoby se zrakovým 

postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost, a přispívají 

k jejich seberealizaci. 

Cíl služby: 

 Prostřednictvím vzdělávacích programů vybavit uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, 

které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplným využitím volného času podpořit proces 

seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách. 

 Poskytnutím podpory umožnit uplatnění práv a řešení běžných záležitostí uživatelů. 

Zásady poskytované služby: 

a) Podpora. 

b) Samostatnost. 

c) Partnerství. 

d) Aktivita. 

 

Činnosti a aktivity 

 Vzdělávací aktivity 

Ve středisku informatiky a digitalizace pořádáme pro zájemce (naše klienty) kurzy obsluhy 

náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky. 

Nabídka těchto kurzů je následující: přípravné, základní, nástavbové a kurzy zaměřené na práci 

s počítačem jako pracovní pomůckou v rámci služeb podpory zaměstnávání. 

Přípravné kurzy: jejich cílem je zjistit předpoklady pro samostatné ovládání speciálně upraveného 

počítače klientem a připravit jej na základní kurz. 

Základní kurzy: jejich cílem je naučit klienta začátečníka, který získává kompenzační pomůcku 

poprvé nebo přechází na zcela jiný speciální software, základům práce s PC. 

Základní zkrácené kurzy: jde především o zaškolení klientů, kteří získávají opakovaně 

kompenzační pomůcku na bázi výpočetní techniky, a tudíž dochází ke změnám v operačním 

systému, v aplikacích a ve speciálních programech v důsledku nových verzí těchto programů. 

Nástavbové kurzy: mají za cíl klientům rozšířit dovednosti a znalosti, které získali v základním 

kurzu. 

Kurzy zaměřené na podporu zaměstnanosti: jsou zcela individuálně zaměřeny a mají za cíl klienta 

připravit na pracovní uplatnění a zvýšit tak možnost nalezení zaměstnání na volném trhu práce. 

Kurzy jsou organizovány převážně formou individuální výuky, popřípadě v malých skupinách 

(max. 3 osoby). 



 

15 

 

 

 

 

V roce 2013 byly realizovány následující kurzy výpočetní techniky: 

• přípravný     2 osoby, 14 vyučovacích hodin 

• základní     16 osob, 385 vyučovacích hodin 

• nástavbový (doplňkový)    15 osob, 184 vyučovacích hodin 

• kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti 10 osob, 200 vyučovacích hodin 

 

Vzdělávací kurzy byly v roce 2013 realizovány i v regionálních střediscích: 

 Prostějov: Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, 

 Šumperk: 8. května 22, 787 01 Šumperk, 

 Přerov: Čechova 2, 750 00 Přerov, 

 Olomouc: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc. 

 Volnočasové aktivity 

Druhou významnou součástí sociálně aktivizačních služeb jsou volnočasové a klubové aktivity. 

Ty organizuje koordinátorka volnočasových aktivit, která sama zajišťuje většinu akcí, nebo si zve 

externí odborné spolupracovníky (lektory, pomocníky apod.). Pro některé z akcí využívá také 

spolupráce s praktikanty a dobrovolníky. 

Pravidelné aktivity:  

 knižní klub, 

 filmový klub, 

 výtvarné řádění, 

 hádanky a luštěniny – nově v roce 2013, 

 přednášky, 

 besedy, 

 hudební odpoledne. 

Exkurze a výlety:  

Zmrzlé Hanák 2. 2. 2013 

Vlastivědné muzeum Olomouc 20. 2. 2013 

Pálení Morany – výlet vítání jara 6. 4. 2013 

Parkanové zahrady 28. 5. 2013 

DPMO – prohlídka nové tramvaje 10. 6. 2013 

Letecký den Hradec Králové 22. 6. 2013 

Výstava Šangri-la 15. 10. 2013 
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Kurzy 

 pletení z pedigu, 

 kurz pohybových aktivit (cvičení, tanec), 

 kurz trénování paměti, 

 kurz keramiky – nově v roce 2013, 

 výtvarný kurz. 

Realizaci kurzů podpořil Nadační fond Větrník poskytnutím nadačního příspěvku na projekt 

„Vzdělávání – cesta k integraci zrakově postižených III“. 

 

Sportovní a pohybové aktivity: 

Tradičně podporujeme následující sportovní odvětví: 

 showdown, 

 zvuková střelba, 

 plavání, 

 tandemová cyklistika, 

 další aktivity: lanové centrum. 

Přehled akcí: 

Tvarůžková střela – soutěž ve zvukové střelbě 1. 6. 2013 

Cykloturistická rekondice v Hodoníně (6. 7. -13. 

7.2013) 

červenec 2013 

Za rok 2013 proběhlo celkem 92 setkání. Počet účastníků na aktivitách (součet podpisů na 

prezenčních listinách) bylo v tomto roce 416. 

 

Praktické informace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA   

Uživatelé služby (uzavřená smlouva) počet osob 69 

Muži počet osob 28 

Ženy počet osob 41 

Kontakty počet 224 

Intervence počet 405 

Tématické skupinové aktivity počet aktivit 71 
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7. Sociální rehabilitace - podpora zaměstnávání zrakově 
postižených 

Poslání služby 

 Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým eventuelně s dalším postižením. 

Cíl služby 

 Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces (podpora samostatnosti, využití zdrojů 
získávání informací aj.). 

 Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění 
a zprostředkováváme kontakt se zaměstnavateli. 

 Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k získání 
a udržení zaměstnání (komunikace, asertivita, měkké dovednosti, odborné znalosti aj.) 

 Poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání 
zaměstnání a v pracovním procesu. 

Zásady poskytované služby 

 Podpora. 

 Samostatnost. 

 Aktivita. 

Činnosti a aktivity 

V rámci střediska byly realizovány činnosti, jejichž cílem bylo podpořit připravenost těžce zrakově 

postižených občanů pro volný trh práce a vyhledat vhodné zaměstnání. 

V roce 2013 byla činnost financována: 

 Individuální projekt Olomouckého kraje – Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém 

kraji. 

 Evropský projekt OP LZZ – Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením 

na trhu práce v Olomouckém kraji. 

Regionální malé projekty 

 MÚ Přerov: Sociální služby pro nevidomé a slabozraké v Přerově: Provoz regionálního střediska 

v Přerově 

 MÚ Prostějov: Podpora pracovního uplatnění osob se ZP a soc. služeb TC Olomouc, o. p.s. 

a jejich propagace 

 MÚ Šumperk: Provoz regionálního střediska Šumperk 

 

Realizaci jazykových kurzů (angličtina, němčina) a kurzu sociálních dovedností podpořil Nadační 

fond Větrník poskytnutím nadačního příspěvku na projekt „Vzdělávání – cesta k integraci zrakově 

postižených III“. 

V roce 2013 Středisko podpory zaměstnanosti připravilo pro své klienty několik pravidelných kurzů 

a skupinových setkání a další vzdělávací či aktivizační činnosti. 
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 V rámci Individuálního projektu: 

o Prostějov: 

Kurz anglického jazyka, německého jazyka, Společenský ples v Prostějově, Kurzy tvořivých 

rukou - tréninku manuální zručnosti, prezentace náročných kompenzačních pomůcek, letní 

celodenní prezentační akce Bílý den, exkurze u zaměstnavatele. 

o Šumperk: 

Cyklus kurzů sociálních dovedností, odborné přednášky o zdravém životním stylu, exkurze 

u zaměstnavatele, odborné přednášky o finanční gramotnosti, letní turistické výlety – nácvik 

orientace. 

Přerov: 

Přednáška o odstraňování bariér, kvalifikační střelby laserovou pistolí, společné návštěvy 

Městské knihovny v Přerově, prezentace kompenzačních pomůcek, odborné přednášky jak 

hospodařit s financemi.     

o Olomouc: 

Cyklus kurzů anglického jazyka pro začátečníky, cyklus anglického jazyka pro pokročilé. 

 V rámci evropského projektu byly realizovány tyto aktivity: 

o Exkurze u zaměstnavatele InternetPoradna.cz, o. s., pravidelné skupinové tématické Job cluby 

a možnost využít Internet a PC k hledání zaměstnání a oslovování zaměstnavatelů, aktivní 

prezentace před zaměstnavatelem Spektra, v.d.n. aktivní prezentace před zaměstnavatelem 

InternetPoradna.cz, o.s. (forma skupinového výběrového řízení). 

o Individuální kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti, Kvalifikační kurz na operátora 

audiopřepisu, kurz Písemné komunikace, kurz Návrat do práce a týmová spolupráce, kurz 

Pracovního práva, kurz Efektivního time managementu.  

o Tvorba diagnostiky vlastních schopností a dovedností a testů kompetenci, tvorba profesního 

portfolia, asistence uchazečům při hledání zaměstnání a asistence u zaměstnavatele na 

pracovišti. 

o Vytvoření nových pracovních míst pro klienty zapojené do projektu a poskytování průběžné 

podpory v podobě konzultací a asistence. 

Součástí činnosti střediska je úzká spolupráce s úřady práce a institucemi poskytujícími návazné 

služby. V průběhu roku proběhly informační semináře a prezentační akce a ve všech regionálních 

střediscích byl na podzim pro veřejnost zorganizován den otevřených dveří střediska. 

Pracovní úspěchy našich klientů 

Pět klientů ze Střediska podpory zaměstnávání v Olomouci získalo v rámci projektu šanci vyzkoušet si 

něco nového a rozšířit si pracovní zkušenosti u zaměstnavatelů na nově vytvořených pracovních 

místech. Klienti sbírali své pracovní zkušenosti u následujících zaměstnavatelů: TyfloCentrum Olomouc, 

o.p.s. – sociální firma Ergones, výstava ,,Neviditelná Olomouc“ a Spektra, v.d.n.. Klienti zde byli 

zaměstnání (na dobu určitou – 6 měsíců) na těchto pozicích: operátor audiopřepisu, operátor PC 

a průvodce výstavou. Někteří klienti získali zaměstnání i po ukončení této doby. 
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V Přerově, díky spolupráci s centrem denních služeb pro děti a mládež „Jsme tady“, jsme zaměstnali 

dva klienty, jednoho na pozici správce areálu a druhého v administrativě. Jedna klientka získala práci 

u soukromé firmy jako výrobce výtvarných doplňků pletených z pedigu, další klientka se věnovala 

audiopřepisu. Jiní klienti pracovali ve firmě Olman, v technických službách Města Přerova, v pracovní 

agentuře Interwork, při demontáži elektromateriálu.  

Lidem, kteří přišli do prostějovského střediska s cílem najít si práci, se hodně dařilo. Šest se jich vrhlo 

do pracovního procesu. Tři z nich se z práce těšili jen půl roku. Poté byla činnost pobočky Ergonesu 

v Prostějově zrušena. I tak si ovšem odnesli spoustu cenných zkušeností do dalších zaměstnání. Ostatní 

měli to štěstí, že mohli pokračovat v práci a také se tak stalo. 

V Šumperku se v roce 2013 podařilo zaměstnat 2 klienty na vytvořených chráněných pracovních 

místech na otevřeném trhu práce a 5 klientů si vyzkoušelo po dobu šesti měsíců své pracovní návyky 

v rámci evropských projektů. 

 

Praktické informace 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – podpora zaměstnanosti   

Uživatelé služby (uzavřená smlouva) počet osob 56 

Muži počet osob 19 

Ženy počet osob 37 

Kontakty počet 717 

Intervence počet 485 

Tématické skupinové akce (Individuální projekt) počet 52 

Pravidelné vzdělávací kurzy (Individuální projekt) počet 4 

Skupinové akce (Evropský projekt OP LZZ) počet 7 

Pravidelné vzdělávací kurzy a skupinová setkání (Evropský projekt OP LZZ) počet 3 
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8. Průvodcovské a předčitatelské služby 
Poslání služby 

 Usnadňuje lidem se zrakovým postižením přístup k informacím, pomáhá s vyřizením osobních 
záležitostí a zprostředkovává kontakt s běžným sociálním prostředím. 

Cíl služby 

 Zabezpečujeme doprovod a pomoc klientovi při řešení běžných záležitostí a zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím (nákupy, lékař, kultura, sport atd.). 

 Zabezpečujeme předčítání a zprostředkování informací potřebných k vyřízení osobních 
záležitostí a k získání všeobecných i specifických informací. 

Zásady poskytované služby 

 Individuální přístup. 

 Empatie. 

 Sebeurčení. 

 Integrace. 

Činnosti a aktivity 

V roce 2013 byly poskytovány průvodcovské a předčitatelské služby individuálním způsobem jak 

pro klienty TyfloCentra, tak pro návštěvníky z jiných regionů. Jednalo se o doprovod na úřady, k lékaři, 

do škol, do Tyflopomůcek, za nákupy či za jiným účelem. Tyto služby poskytují pracovníci TyfloCentra. 

V roce 2013 proběhlo v rámci služby 5 intervencí a 5 kontaktů. Službu využili 2 uživatelé. Vzhledem 

k malé vytíženosti služby jsme se rozhodli k datu 2. 10. 2013 službu ukončit.  

Při zajišťování volnočasových aktivit a dalších akcí využíváme dobrovolníků, se kterými dlouhodobě 

spolupracujeme a jejichž činnost koordinuje pověřená pracovnice TyfloCentra. Dobrovolníci pomáhají 

při zajišťování skupinových akcí (doprovod od MHD a zpět, pomoc při vlastní akci, pomoc 

při turistických akcích). Dobrovolníky jsou i tzv. piloti na dvoukolech, kteří se zúčastňují s nevidomými 

jezdci jednodenních či týdenních výletů. 

Praktické informace 

Uživatelé služby (uzavřená smlouva) počet osob 2 

Muži počet osob 0 

Ženy počet osob 2 

Kontakty počet 5 

Intervence počet 5 
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9. Propagace a osvěta 

Cílem propagační činnosti a osvěty je informovat širokou i odbornou veřejnost o jednotlivých 

aspektech života lidí se zrakovým postižením a o činnosti TyfloCentra. 

 

Přehled některých propagačních a osvětových akcí: 

Premiéra didaktického filmu „Výlet bez bariér“ kino Metropol 15. 1. 2013 

Besedy se studenty FZV UP- 3x únor 2013 

Beseda se studenty VOŠ sociální Ostrava 5. 4. 2013 

Majáles, stánek, propagace služeb 7. 5. 2013 

Veletrh poskytovatelů soc. služeb „Mezi námi“, stánek 6. – 8. 6. 2013 

Lanové centrum - příměstský tábor červenec - srpen 2013 

Handicap Rally 8. 9. 2013 

Veletrh neziskovek UP 13. 11. 2013 

Benefiční koncert Bílé tóny 13. 11. 2013 

Den otevřených dveří 14. 11. 2013 

Stánek Dobré místo pro život 19. a 23. 12. 2013 

 

 Uskutečnilo se několik besed se žáky základních, středních i vysokých škol a to buď přímo 

na školách, nebo proběhly exkurze studentů v našem středisku. 

 Výstava Neviditelná Olomouc, která byla otevřena 1. srpna 2013, přibližuje návštěvníkům život 

nevidomých na vlastní kůži. Návštěvníci mohou nahlédnout, jak se žije nevidomým v hanácké 

metropoli. V absolutní tmě mají možnost si vyzkoušet, jaké to je pohybovat se po rušném městě 

bez zrakových vjemů. Zažijí, jak lze slyšet, cítit a hmatat Olomouc. Součástí výstavy je také celá 

řada doprovodných akcí. Výstava trvá až do 31. ledna 2015. Cílem dlouhodobé výstavy je jednak 

představit široké veřejnosti život nevidomých a jednak propagovat výrobky a služby sociální 

firmy Ergones a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké, které TyfloCentrum zajišťuje. 

 Dne 22. 6. 2013 se v Hamrech u Plumlova konala akce Bílý den, kterou pořádalo regionální 

pracoviště TC v Prostějově. Byla zde prezentována problematika zrakově postižených. 

 Jubilejní 10. ročník benefičního koncertu Bílé tóny 2013 se konal dne 13. 11. 2013 (Mezinárodní 

den nevidomých) v sále Reduta Moravské filharmonie Olomouc. Vystoupil nevidomý zpěvák 

Radek Žalud a zpěvačka Jitka Zelenková s klavíristou Pavlem Větrovcem. Koncert moderoval 

herec Jan Vala. Záštitu nad koncertem převzal primátor statutárního města Olomouce 

Martin Novotný. Organizačně koncert zajistili pracovníci TC ve spolupráci s o.s. Dobré místo 

pro život. Realizaci koncertu významně podpořilo statutární město Olomouc poskytnutím 

finanční podpory ze svého rozpočtu v oblasti podpory mimořádných aktivit (malé projekty) 

a v oblasti kultura. Výtěžek benefičního koncertu byl zdvojnásoben Nadací Divoké husy.   
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 V propagaci problematiky zrakově postižených mezi veřejností nás podporují i regionální média 

zejména pak Český rozhlas Olomouc, Radio Proglas, ZZIP studio, Rádio Haná,  R1 Morava, 

Olomoucký deník, Olomoucký večerník, ČTK a další. 

Veřejná sbírka TyfloCentra „Pomáháme nevidomým“ 

Od 1. 6. 2013 na dobu neurčitou byla zahájena veřejná sbírka „Pomáháme nevidomý“. Vzdělávání, 

aktivita, pracovní uplatnění - cesta k integraci nevidomých a těžce zrakově postižených. 

Účelem sbírky je získat finanční prostředky na následující činnosti: 

 Pořádání specializovaných vzdělávacích kurzů pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.  

 Nákup elektronických kompenzačních pomůcek pro půjčovnu provozovanou TyfloCentrem 

Olomouc, o.p.s., pro výuku a pracovní uplatnění nevidomých a těžce zrakově postižených osob.  

 Organizování socioterapeutických a volnočasových aktivit, zejména pohybových a sportovních 

pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.  

 Podporu zaměstnávání osob se zrakovým, popř. jiným zdravotním postižením, v sociální firmě 

Ergones, zřízené a provozované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. 

Všechny tyto činnosti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a sociální firmy Ergones podporují samostatnost 

a nezávislost nevidomých a těžce zrakově postižených osob, umožňují jejich seberealizaci, aktivní 

zapojení do běžného života a do pracovního procesu. 

 

V roce 2013 byla sbírka konána následujícím způsobem: 

 příspěvky na sbírkový účet 

 pokladničky 

 dárcovské textové zprávy (DMS) 

 

V rámci sbírky spolupracujeme s občanským sdružením Fórum dárců, které nám poskytuje službu DMS 

a DMS Roční podpora. 
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10. Doplňkové činnosti 

10.1. Technická podpora, digitalizace  
Digitalizujeme texty a převádíme do bodového písma. Poskytujeme technickou podporu 

pro uživatele elektronických kompenzačních pomůcek. 

Praktické informace 

DIGITALIZACE, TISK   

Digitalizace textu počet stran A4 1002 

Braillský tisk počet stran A4 5917 

TECHNICKÁ PODPORA   

Využití technické podpory (včetně opakovaných) počet osob 47 

Technické zásahy počet zásahů 75 

 

10.2. Odstraňování architektonických a dopravních bariér 

Činnosti a aktivity 

K tradičním doplňkovým činnostem TyfloCentra patří neoddělitelně poradenství v oblasti 

odstraňování architektonických, dopravních a dalších bariér z hlediska potřeb zrakově postižených 

uživatelů. 

V roce 2013 se uskutečnily následující aktivity: 

 Konzultace a připomínky k bezbariérovým úpravám (projektantům, úřadům, prac. NIPI, apod.) 

21x 

 rekonstrukce vlakového nádraží Přerov, 

 výstavba areálu Šantovka, 

 BEA centrum, 

 výstavba nové tramvajové trati na Nové Sady, 

 nové tramvaje VARIO s oboustrannými dveřmi v DPMO, 

 bezbariérové úpravy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. na různých místech. 

 Kontrola akustických prvků a technických zařízení: průběžně 1x týdně 

 Řešení závad na technických zařízeních: 

 SZN 26x (leden – 3x, únor 3x, březen 4x, duben 3x, květen 2x, červen 3x, červenec 1x, 

srpen 2x, září 1x, říjen 2x, listopad 2x, prosinec 0x), 

 inteligentní zastávky 8x, 

 hlasové majáčky OHM 5x, 

 hlášení tramvají 2x, 

 panel EZOP 1x. 

 Řešení bariér v ulicích: 
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 překážky čnící do úrovně obličeje (dopr. značky, cedule, lešení, vysuté schodiště, rampa, 

apod.) 9x, 

 špatný stav chodníků a komunikací, překážky a výkopy 12x, 

 úprava veřejné zeleně 6x. 

 Popisky v Braillově písmu: 

 BEA centrum – označení WC (90 ks), 

 AN Přerov – doplnění na označníky zastávek (29 ks), 

 AN Hranice – doplnění na označníky zastávek (21 ks), 

 další popisky (doplnění označení WC, čísel, apod.) (18 ks). 

 Fráze do hlasových majáčků OHM: 

 Galerie Šantovka 5x, 

 BEA centrum 1x, 

 Teoretické ústavy LF UP (areál FN Olomouc) 8x, 

 Infocentrum Jeseník 1x, 

 obchodní dům Prior Prostějov 3x, 

 ŽST Uničov 2x. 

 Propagace a informovanost o odstraňování bariér: 

 články v časopise Majáček (5 čísel) 15x, 

 články v elektronické podobě (Majáček Extra Line, konference Olomoucko, webové stránky 

TyfloCentra) 32x, 

 beseda o bariérách pro klienty 4x. 

 Bezbariérová Olomouc, pracovní skupina: 3x, 

 řešení bariér na ohlášení klientů: 70x, 

 školení pracovníků odstraňování bariér v Pardubicích: 2 dny. 

Pracovník TyfloCentra se pravidelně zúčastňuje zasedání komise pro odstraňování bariér, které 

pořádá Magistrát města Olomouce. V roce 2013 byl realizován projekt „Zpřístupnění Olomouckých 

památek zrakově postiženým IV“, který byl podpořen SMOL. 

 Projekt: „Zpřístupnění Olomouckých památek zrakově postiženým IV“ 

 výroba haptického modelu katedrály sv. Václava, konzultace s výrobcem a správcem 

památky, výroba textového průvodce v Braillově písmu. 

Realizaci projektu podpořilo statutární město Olomouc poskytnutím finanční podpory ze svého 

rozpočtu v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava. 

Výše uvedená činnost byla v roce 2013 také podpořena díky projektu Ministerstva místního rozvoje. 

 Aktivity v rámci projektu „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým 

postižením na Střední Moravě“: 
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1. Výroba turistického průvodce „Přístupné památky a turistické zajímavosti Olomouckého kraje 

pro osoby se zrakovým postižením“ 

2. Prezentace a propagace 

 film „Výlet bez bariér“ – o bariérách nevidomých a slabozrakých formou příběhu, propagace 

klientům, odborníkům, organizacím, studentům, na webu 

 reliéfní plánky vyrobené pro klienty k získání představy o složitosti prostor, ve kterých se 

často pohybují a k usnadnění nácviku prostorové orientace v těchto lokalitách Olomouce, 

Prostějova, Přerova, Šumperku (např. autobusová a vlaková nádraží, významné křižovatky ve 

městech …). 

 letáky o problematice bariér nevidomých, průběžná propagace, vývěsky inzerce Tabloservisu 

 video Spot (kino Metropol Olomouc, kino OKO Šumperk, ZZIP studio Olomouc – region 

Olomoucko a Prostějovsko, TV kabel Přerov, kino Přerov). 

 

Praktické informace 

ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH A DOPRAVNÍCH BARIÉR   

Řešení bariér na ohlášení klientů počet ohlášek 70 

11. Zvyšování kvalifikace  
V rámci zvyšování kvality služeb a činnosti TyfloCentra účastní se pracovníci vybraných školení, které 

zvyšují a rozvíjí jejich odbornost. Pracovníci se zúčastnili školení SONS ČR: Pracovní soustředění lektorů 

výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené občany 

(Tyflokabinet Praha), Zvládání krizových situací; Euforall o. s. : E - learningový systém Moodle, Řízení 

lidských zdrojů; Euroman.cz: Public Relations; Nadace Charty 77: seminář o cloudových technologiích 

pro neziskovky; Marlin, s. r. o.: Sociální interakce v práci sociálního pracovníka, Ochrana práv uživatelů 

sociálních služeb, Aktuální otázky sociální politiky. 

Realizované vzdělávací aktivity odpovídaly potřebám jednotlivých pracovníků a provozu celého 

TyfloCentra. Kvalita všech kurzů a seminářů byla na velmi dobré úrovni. Jednalo se především 

o akreditované vzdělávací akce. Tím byl naplněn požadavek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, na povinné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 
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12. Sociální firma Ergones - Práce nevidomých a slabozrakých 
V roce 2013 bylo průběžně v sociální firmě zaměstnáno 17 pracovníků, z toho 14 se zdravotním 

omezením. 

Do konce srpna 2013 vedl sociální firmu Jan Příborský, na jeho místo nastoupil od 1. 9. 2013 dosavadní 

manažer firmy Ing. Vratislav Muzikant. 

Činnost sociální firmy v roce 2013 významným způsobem podpořila Nadace Partnerství, v rámci 

Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace z Programu švýcarsko-české spolupráce, 

grantem na sub-projekt „Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra 

Olomouc, o.p.s.“ 

Sociální firma se člení na jednotlivé sekce: 

I. Prodej kompenzačních pomůcek 

Tato sekce už měla zkušenosti z loňského roku, na které jsme navázali a pokračovali v jejich realizaci. 

Zaměřili jsme se především na prodej elektronických pomůcek pro zdravotně postižené jako lupy, 

ozvučené telefony a počítačové sestavy.  

Realizovaný prodej:  

Přenosné lupy 119 

Stolní lupy 1 

Ozvučené telefony 35 

Dotykové telefony 18 

Jednoduché telefony 20 

Přehrávače 17 

iPAD 3 

Počítačové sestavy 4 

Při prodeji jsme vždy poskytovali odborné poradenství a zaškolení podle potřeby klienta, přitom jsme 

úzce spolupracovali s Tyflopomůckami a Tyfloservisem.  

Dále jsme se intenzivně věnovali prezentaci pomůcek po celé republice, spolupracovali jsme na akcích, 

které pořádala SONS, a prezentovali výrobky pracovníkům úřadu práce pro jejich klienty. 

 

II. Grafika a potisk 

V této sekci jsme zhotovovali zakázky pro různé organizace a firmy: 

 Arcibiskupský palác,  

 Internet poradna,  

 Charita,  

 škola Charitas,  

 Klub českých turistů  

 firma Smažil 

 Emily móda 
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Zpracovávali a tiskli jsme různé publikace, plakáty, letáky, pozvánky, vizitky, kalendáře, pohlednice, 

potiskovali trička, tašky. Pro informační centrum Olomouc jsme zhotovili několik hrnků se sublimačním 

potiskem zaměřeným na naše město. Hrnky se sublimačním potiskem se prodávali i běžným 

zákazníkům. Pokračovali jsme ve spolupráci s tiskárnami, kterou jsme navázali v loňském roce. 

 

III.  Hodinový manžel a služby 

V této sekci jsme se zaměřili především na drobné opravy v domácnostech, jako sestavení nábytku, 

instalatérské práce, a podobně. V úseku služeb prováděli naše pracovnice pravidelný úklid kanceláří ve 

třech organizacích. 

IV.  TyfloCar 

I v tomto roce pokračovala přepravní služba, která poskytuje převoz zdravotně postiženým 

spoluobčanům a seniorům při cestách na úřad, k lékaři, na nákup. V rámci této služby řidič pomáhá 

klientům i mimo vozidlo při doprovodu nebo odnosu nákupu. Během loňského roku jsme poskytli tuto 

službu 80 klientům. 

Sekci TyfloCar v roce 2013 významně podpořilo statutární město Olomouc poskytnutím finanční 

podpory ze svého rozpočtu v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava na projekt „TyfloCar 

– přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů“. 

 

V.  Keramika 

V keramické dílně s námi spolupracoval pan Miloslav Fiala, který nám pomáhal a zaučoval našeho 

keramika. Zhotovovali jsme hrnky pro SONS Prostějov, větší zakázku, a to vánoční keramiku jsme 

realizovali pro firmu Farmakon Olomouc. Do našeho sortimentu dále patří různé upomínkové 

předměty, hrnky, aromalampy, misky, vázy, předměty s vánoční či velikonoční tématikou. Prodej 

výrobků se nejvíc uskutečňuje v prostorách výstavy (Ne)viditelná Olomouc. 

Sekci Keramika v roce 2013 podpořila Nadace OKD grantem na projekt „(Ne)viditelná keramika“. 

 

VI.  Jazyková sekce 

V této sekci vyučujeme jednak prezenčně, tak prostřednictvím skype, o tuto výuku je větší zájem. 

Vyučujeme francouzštinu, italštinu, angličtinu a němčinu. Máme tři stálé lektorky, třetí lektorka 

nejprve vyučovala angličtinu externě a pro zájem ze strany klientů jsme ji od listopadu zaměstnali na 

poloviční úvazek. Kromě stálých lektorek s námi spolupracují dvě externí lektorky, jedna vyučuje 

angličtinu a druhá němčinu. Ke konci roku jsme vyučovali celkem 70 klientů. 
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13. Výstava (Ne)viditelná Olomouc 
Dne 1. srpna 2013 byla na ulici Křížkovského 5 v Olomouci slavnostně zahájena unikátní výstava 

(Ne)viditelná Olomouc, na které se prolíná Olomouc se specifickým životem nevidomých. Jedná se 

o výstavu, která se snaží zážitkovou formou přiblížit návštěvníkům z řad široké veřejnosti problematiku 

zrakově postižených. Výstava se skládá ze světlé části, kde si návštěvníci mohou prohlédnout hry 

a pomůcky pro zrakově postižené, nebo zakoupit výrobky sociální firmy Ergones či některé z dalších 

neziskových organizací Olomouckého kraje. Ve tmavé části, se poté návštěvníci projdou historickou 

a současnou Olomoucí. V rámci výstavy probíhají také doprovodné akce a programy jako např. výstavy 

handicapovaných umělců, koncerty, divadelní improvizace, besedy. Do dnešních dnů využilo možnost 

prohlédnout si Olomouc netradičním způsobem více než jeden tisíc návštěvníků a stále přicházejí noví. 

Cílem dlouhodobé výstavy je jednak představit široké veřejnosti život nevidomých a jednak propagovat 

výrobky a služby sociální firmy Ergones a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké, které 

TyfloCentrum zajišťuje. 

Zahájení a realizaci výstavy (Ne)viditelná Olomouc významným způsobem podpořila Nadace 

Partnerství, v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace z Programu švýcarsko – 

české spolupráce, grantem na subprojekt „Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení 

kapacity TyfloCentra Olomouc, o.p.s.“ 

Dále na realizaci výstavy finančně přispěl Olomoucký kraj, v rámci významných projektů, poskytnutím 

příspěvku na dofinancování projektu „Výstava (Ne)viditelná Olomouc“. 
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14. Zpráva o hospodaření v roce 2013 

14.1. Rozvaha (stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému 
dni a jejich struktura) 

Položka rozvahy Částka v Kč k 1. 1. Částka v Kč k 31. 12. 

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 106 985,00 106 985,00 

021-Stavby  0,00 148 475,37 

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  820 041,20 910 041,20 

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 442 684,40 442 684,40 

042 - Nedokončený dhm 90 000,00 0,00 

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -106 985,00 -106 985,00 

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m. v. -510 898,00 -510 898,00 

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -22 500,00 -22 500,00 

132 - Zboží na skladě 113 093,12 369 300,23 

211 - Pokladna 44 245,00 113 140,00 

221 - Bankovní účty 1 837 259,39 2 164 095,89 

311 - Odběratelé 5 474,81 111 270,71 

314 - Poskytnuté provozní zálohy 193 325,39 111 507,72 

315- Ostatní pohledávky 4 940,00 1 800,00 

335- Pohledávky za změstnanci 200,00 200,00 

345- Ostatní daně a poplatky 1 642,00 0,00 

381 - Náklady příštích období 17 100,00 12 912,00 

388 - Dohadné položky aktivní 0,00 0,00 

Aktiva celkem 3 036 607,31 3 852 029,52 

321 - Dodavatelé 28 915,60 180 528,16 

324 - Přijaté zálohy -1 181,70 9 001,89 

325-Ostatní závazky 0,00 150 000,00 

331 - Zaměstnanci 298 226,00 444 579,00 

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a ZP 127 394,00 218 095,00 

342 - Ostatní přímé daně 11 189,00 32 133,00 

343- Daň z přidané hodnoty 13 002,29 12 467,30 

346- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0,00 54 879,03 

383- Výdaje příštích období 0,00 4 200,00 

384 - Výnosy příštích období 30 000,00 0,00 

389 - Dohadné účty pasivní 7 506,45 1 250,00 

901 - Vlastní jmění 597 136,81 597 136,81 

931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 149 069,26 223 340,47 

932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 775 349,60 1 924 418,86 

Pasiva celkem 3 036 607,31 3 852 029,52 
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14.2. Výsledovka 
 

Položka nákladů/výnosů Částka Kč v roce 2012 Částka Kč v roce 2013 

501 - Spotřeba materiálu 665 163,68 415 340,53 

502 - Spotřeba energie 149 980,16 215 006,33 

504 - Prodané zboží 980 284,13 1 708 521,96 

511 - Opravy a udržování 93 677,90 46 505,75 

512 - Cestovné 40 173,28 47 733,52 

513 - Náklady na reprezentaci 10 048,00 8 004,80 

518 - Ostatní služby 1 603 465,51 1 880 153,60 

521 - Mzdové náklady 3 625 061,00 4 780 089,76 

524 - Zákonné sociální pojištění 1 125 951,00 1 343 068,00 

525 - Ostatní sociální pojištění 49 500,00 59 400,00 

527 - Zákonné sociální náklady (stravenky) 0,00 0,00 

528 - Ostatní sociální náklady (zákonné pojištění) 0,00 0,00 

531 - Silniční daň 0,00 2 880,00 

538 - Ostatní daně a poplatky 59,00 4 500,00 

549 - Jiné ostatní náklady 27 938,77 57 016,37 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 66 193,00 0,00 

582 - Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 

Náklady celkem 8 437 495,43 10 568 220,62 

602 - Tržby z prodeje služeb 768 804,78 721 110,04 

604 - Tržby za vlastní výrobky 1 064 780,43 2 416 348,61 

644 - Úroky 944,21 2 056,03 

648 - Zúčtování fondů 53 528,58 0,00 

649 - Jiné ostaní výnosy   13 000,00 

682 - Přijaté příspěvky 428 161,00 1 368 033,54 

691 - Provozní dotace 6 270 345,69 6 271 012,87 

Výnosy celkem 8 586 564,69 10 791 561,09 

Hospodářský výsledek za rok 149 069,26 223 340,47 
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14.3. Přehled výnosů v členění podle zdrojů 
 

Zdroj výnosu Výnos v roce 2012 Výnos v roce 2013 

Klienti 750 804,78 Kč 721 110,04 Kč 

Banka  944,21 Kč 2 056,03 Kč 

SONS 19 083,00 Kč 16 038,00 Kč 

Benefiční koncert + veřejná sbírka 18 000,00 Kč  

Siemens 50 000,00 Kč  

Farmak 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Nadace prof. Vejdovského 85 015,00 Kč  

Nadační fond Větrník 36 200,00 Kč 77 850,00 Kč 

Nadace - NIF 25 000,00 Kč  

ARKS 25 000,00 Kč  

Dalkia 120 000,00 Kč  

Nadace Partnerství  1 169 313,04 Kč 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  4 000,00 Kč 

Individuální dárci 47 863,00 Kč 90 832,50 Kč 

Úřady práce 1 286 172,00 Kč 1 708 046,00 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 687 000,00 Kč 1 453 000,00 Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 272 000,00 Kč 250 000,00 Kč 

EU (OP LZZ) 1 792 741,69 Kč 1 622 845,90 Kč 

Olomoucký kraj  743 432,00 Kč 770 000,00 Kč 

Statutární město Olomouc 449 000,00 Kč 529 000,00 Kč 

Statutární město Přerov 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Město Šumperk 10 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

Město Prostějov 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Ostatní výnosy 53 528,58 Kč 13 000,00 Kč 

Tržby za zboží Ergones 1 064 780,43 Kč 2 416 348,61 Kč 

CELKEM 8 586 564,69 Kč 10 791 561,09 Kč 
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14.4. Celkový objem nákladů 
 

(v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových 

činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele 

a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady) 

 

Druh nákladů 2011 2012 2013 

Náklady na obecně prospěšné služby 4 358 680,19 Kč 5 261 364,62 Kč 5 167226,90 Kč 

Náklady na vlastní činnost (správu) 1 334 956,66 Kč 1 628 085,48 Kč 2 865 993,93 Kč 

Náklady na doplňkové (hospodářské) činnosti 657 420,78 Kč 1 548  045,33 Kč 2 534 999,79 Kč 

Náklady celkem 6 351 057,63 Kč 8 437 495,43 Kč 10 568 220,62 Kč 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

14.5. Zhodnocení účetní závěrky a údajů v ní obsažených 

Hospodaření v roce 2013 skončilo celkovým ziskem 223 340,47 Kč, což bylo o 49,8% více než v roce 

2012. Celkové výnosy byly 10 791 561,09 Kč, což bylo o 25,8% více než v roce 2012. Z toho dotace 

od státu byly na úrovni roku 2012, dosáhly výše 6 271 012,87 Kč. Přijaté příspěvky a dary dosáhly 

v roce 2013 1 368 033,54 Kč, což bylo o 219,5% více než v roce 2012, z toho příspěvek od Nadace 

Partnerství činil 1 250 000,00 Kč. Tržby z prodeje zboží dosáhly v roce 2013 2 416 348,61 Kč, což 

bylo o 116,9% více než v roce 2012. Z toho 99,5% bylo realizováno střediskem ERGONES. 

Tržby z prodeje služeb poklesly o 6,2% na 721 110,04 Kč. Z toho 60,7% realizovalo středisko 

ERGONES ,tj. 437 772,2Kč. 

Náklady celkem v roce 2013 se zvýšily o 25,3%, proti roku 2012. Mzdové náklady vzrostly o 31,6% 

proti roku 2012, zákonné pojištění o 19,3%. Náklady na prodané zboží vzrostly o 74,2%, spotřeba 

energie vzrostla o 43,6%, dosáhly 215 006,33 Kč, z toho 52 142 95 Kč byla spotřeba střediska 

ERGONES. Spotřeba materiálu klesla o 37,5% na 415 340,53 Kč. 

Zlepšený hospodářský výsledek proti roku 2012 byl dosažen zejména prodejem pomůcek 

pro zrakově postižené občany.  

Správní rada se rozhodla ponechat celou částku dosaženého zisku ve formě nerozděleného zisku.  

Dosud nebyly vytvořeny žádné fondy.  

Účetní závěrka za rok 2013 byla podrobena auditu, který tvoří přílohu této výroční zprávy.  
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15 Závěrečné slovo a poděkování 
 

Za největší úspěch uplynulého roku považuji rozjezd výstavy (Ne)viditelná Olomouc, kterou od srpna 

do prosince 2013 vidělo přes tisíc návštěvníků, což je nejlepší možná propagace aktivit TyfloCentra 

Olomouc a celé cílové skupiny směrem k široké veřejnosti. 

 

V průběhu roku našlo v TyfloCentru a SF Ergones práci 8 nových pracovníků se zrakovým postižením 

(3 pozice zastávají zcela nevidomí).  

 

Byla dokončena akreditace počítačového kurzu pro zrakově postižené. 

Vznikl model katedrály Svatého Václava v Olomouci a publikace o památkách Olomouckého kraje, které 

jsou něčím zajímavé pro nevidomé a slabozraké. 

 

Vzhledem k tomu, že TyfloCentrum Olomouc jako poskytovatel sociálních služeb musí dbát jednak na 

efektivní hospodaření s financemi a také na efektivní hospodaření s lidskými zdroji, bylo nezbytné 

v průběhu roku 2013 zrušit Průvodcovskou a předčitatelskou službu. Službu využívali ročně 1-2 klienti, ale 

přitom bylo nutné aktualizovat standardy, vyúčtovat službu apod. Tyto úkony nadměrně administrativně 

zaměstnávaly zaměstnance, kteří se tak nemohli věnovat práci ve službách, kde dosahuje TyfloCentrum 

dlouhodobě vynikajících výsledků. 

 

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, členům Správní a Dozorčí rady, dobrovolníkům a donátorům 

i samotným klientům za podporu a práci pro skupinu nevidomých a slabozrakých. V roce 2013 jsme zahájili 

spoustu změn, které budou pokračovat i v letech následujících. Budu rád, když se na změnách bude podílet 

co největší počet klientů, pracovníků a příznivců ať již přímou pomocí, nebo poskytováním kvalitní zpětné 

vazby. 

 

 

Mgr. Petr Zavadil 

ředitel 
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Kdo nás podporuje: 

  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Olomoucký kraj 

Úřad práce v Olomouci 

Městský úřad Prostějov 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR (SONS ČR) 

Nadace OKD 

Nadace Partnerství 

Fórum dárců 

Nadační fond Větrník 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Dobré místo pro život o.s. 

EXLService Czech Republic 

Svaz květinářů a floristů ČR 

Výstaviště Flora 

 

 

Ministerstvo místního rozvoje 

Statutární město Olomouc 

Městský úřad Šumperk 

Městský úřad Přerov 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

ZZIP, s.r.o., televizní studio 

Český rozhlas Olomouc 

Radio Proglas 

Olomoucký deník 

Moravská filharmonie Olomouc 

Josef KVAPIL a.s. 

ACE Design, s.r.o. 

Grapo s.r.o. 

FARMAK - GASTRO s.r.o. 

MAKRO Cash & Carry s.r.o. 

 

 

Výroční zprávu na základě podkladů od vedoucích a ekonomických pracovníků sestavil Mgr. Petr Zavadil, 

ředitel obecně prospěšné společnosti. 
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Přílohy: 

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Výroční zprávy k 31. 12. 2013 

2. Fotodokumentace  
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Příloha č. 1 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
a Výroční zprávy k 31. 12. 2013 
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Příloha č. 2 - Fotodokumentace  
 

Výstava (Ne)viditelná Olomouc 
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Film Výlet bez bariér 
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Akce pořádané v roce 2013 
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Bariéry 2013 
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Kurzy IT  
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Středisko podporovaného zaměstnávání 
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