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1.

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva TyfloCentra Olomouc, o.p.s., společnosti, která pracuje
ve prospěch cílové skupiny občanů s těžkým zrakovým postižením. Jsem rád, že na tomto místě mohu
jménem Správní rady a jistě i Dozorčí rady poděkovat všem, kteří naší společnosti pomáhají
ať už finančně, materiálně nebo i radou, abychom mohli naši činnost stále zlepšovat. Když jsme, jako
nová Správní rada, vstupovali do roku 2017, nebyla pro nás situace jednoduchá. Museli jsme,
po odchodu bývalého ředitele, vybrat a jmenovat novou paní ředitelku a společně s ní a všemi
pracovníky stabilizovat činnost.
I v roce 2017 působilo TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ve dvou hlavních oblastech v poskytování
sociálních služeb pro těžce zrakově postižené a v sociálním podnikání. Našim nevidomým
a slabozrakým uživatelům služeb zajišťujeme speciální počítačové kurzy, pořádáme pro ně vzdělávací
a volnočasové aktivity, pomáháme odstraňovat architektonické bariéry a v neposlední řadě jim
pomáháme s hledáním zaměstnání. V rámci naší sociální firmy Ergones sami nabízíme zaměstnání
jak zrakově, tak jinak zdravotně znevýhodněným pracovníkům.
Ergones se zaměřuje na mnoho rozlišných činností: prodej speciálních mobilních telefonů, notebooků,
elektronických lup pro zrakově postižené, výuku cizích jazyků pomocí Skype, úklid, výrobu keramiky
a výrobu propagačních předmětů.
Celkově zaměstnáváme 40 zaměstnanců, z nichž více než polovina má nějaké zdravotní postižení.
Rád bych také zmínil velmi dobrou spolupráci jak s naší zakladatelskou organizací – Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR, tak i se sesterskou o.p.s. Tyfloservisem. Tato spolupráce
vytváří propracovaný systém vzájemně navazujících služeb a možností pro celou cílovou skupinu, která
žije v Olomouckém kraji.
Na následujících stránkách si můžete přečíst podrobné údaje o výsledcích naší společnosti. Na základě
těchto informací se také dozvíte, jaká je vize do budoucnosti, abychom mohli vylepšit činnosti pro naše
uživatele služeb a abychom měli podporu regionálních, státních a evropských institucí.
Václav Polášek
předseda Správní rady
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Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2017
Správní rada

Dozorčí rada

Mgr. Václav Polášek

Ing. Věra Hrádecká

Ing. Dagmar Filgasová

Květoslava Nejeschlebová

Bc. Marie Kebrdlová

Gabriela Drozdová

2.

Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů v průběhu roku
2017

V roce 2017 došlo ke změně ve složení Správní a Dozorčí rady a Zakládací listiny.
Od 1. 1. 2017 se novými členy Správní rady stali Mgr. Václav Polášek a Bc. Marie Kebrdlová. Předsedou
Správní rady byl dne 4. 1. 2017 zvolen Mgr. Václav Polášek.
Novými členy Dozorčí rady se od 1. 1. 2017 staly Květoslava Nejeschlebová a Ing. Věra Hrádecká.
Předsedkyní Dozorčí rady byla dne 4. 1. 2017 zvolena Ing. Věra Hrádecká.
Dne 25. 5. 2017 došlo ke změně Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti v Článku VII. Správní
rada bod 12 b a Článku IX. Dozorčí rada bod 5 b. Změny se týkají úpravy jmenování členů Správní
a Dozorčí rady.
Zakládací listina byla změněna formou notářského zápisu.
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Organizační struktura TyfloCentra Olomouc, o.p.s.

Ředitel

Projektový manažer

Fundraiser

Administrativní
pracovník

Asistentka ředitele/
koordinátor
dobrovolníků

Externí ekonom

Zástupce ředitele pro
sociální služby

Sociální služby
TyfloCentra Olomouc
o.p.s.

Sociálně aktivizační
služby (SAS)

Sociální odborné
poradenství (OP)

Sociální rehabilitace
(SR)
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Zástupce ředitele pro
sociální firmu

Sociální firma Ergones

Pracovník technické
podpory

Personální obsazení k 31. 12. 2017
Ředitel

Mgr. Věra Bartošová

Asistent ředitele, koordinátor dobrovolníků

Ing. Zlatuše Tomanová

Administrativní pracovník

Jana Kvapilová

Zástupce ředitele pro sociální služby

Věra Pospíšilová

Zástupce ředitele pro sociální firmu

Iveta Klemešová

Projektový manažer

Věra Pospíšilová

Fundraiser, PR pracovník

Tomáš Helísek

Sociálně aktivizační služby:
Koordinátor sociálně aktivizační služby

Simona Vavrečková, DiS.

Vedoucí střediska informatiky

Mgr. Lukáš Lacina

Lektor výpočetní techniky

Mgr. Lukáš Lacina

Lektor výpočetní techniky

Pavel Bárta

Lektor výpočetní techniky

Bc. Lukáš Otáhal

Regionální sociální pracovník Olomouc

Simona Vavrečková, DiS.

Regionální sociální pracovník Prostějov

Bc. Zuzana Znojilová

Regionální sociální pracovník Šumperk

Bc. Leona Šabršulová, DiS.

Odborné sociální poradenství:
Koordinátor odborného poradenství

Petra Kelarová, DiS.

Sociální pracovník

Petra Kelarová, DiS.

Sociální pracovník

Mgr. Lukáš Lacina

Pracovník v sociálních službách

Pavel Bárta

Sociální rehabilitace:
Koordinátor sociální rehabilitace

Petra Kelarová, DiS.

Vedoucí sociální pracovník

Petra Kelarová, DiS.

Regionální sociální pracovník Prostějov

Bc. Zuzana Znojilová

Regionální sociální pracovník Olomouc

Bc. Zuzana Znojilová

Regionální sociální pracovník Přerov

Mgr. Dagmar Staňková

Regionální sociální pracovník Šumperk

Bc. Leona Šabršulová, DiS.

Pracovník v sociálních službách

Iveta Klemešová

Projekt „Nácvik trasy“:
Manažer projektu

Věra Pospíšilová

Administrativní pracovník a finanční manažer

Jana Kvapilová

Koordinátor práce a aktivit

Mgr. Markéta Hajduková

Pracovní poradce Prostějov

Bc. Zuzana Znojilová

Pracovní poradce Olomouc

Martina Coufalová
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Pracovní poradce Přerov

Martina Coufalová

Pracovní poradce Šumperk

Bc. Leona Šabršulová, DiS.

Doplňkové a ostatní služby:
Pracovník technické podpory

Pavel Ociepka

Pracovník bariér

Mgr. Petr Bradáč

Odborný lektor sociálních dovedností

Veronika Dohnalová

Sociální firma Ergones:
Zástupce ředitele pro sociální firmu

Iveta Klemešová

Administrativní pracovník

Iveta Klemešová

Prodejce/vedoucí

Jiří Hladiš

Prodejce

Pavel Kolčava, DiS.

Administrativní pracovník

Ludmila Bednářová

Administrativní pracovník

Ing. Zuzana Justová

Vedoucí keramiky

Iveta Klemešová

Keramik

Luboš Hrabal

Vedoucí Tyflocar/autoprovoz

Ivan Kořenek

Lektor jazyků/vedoucí

Mgr. Eva Daníčková

Lektor jazyků

Mgr. Petra Dvorská

Lektor jazyků

Bc. Miroslava Kuviková

Lektor jazyků

Mgr. Jana Homolová

Tiskař/pracovník úklidu

Marcela Filasová

Pracovník úklidu

Alena Dočkalová

Operátor PC

Silvie Hausnerová
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3.

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.
Ucelenost a návaznost.

Činnosti a aktivity
 Sociální poradenství
jde o základní informování, základní sociální poradenství, poskytování informací o jednotlivých
sociálních službách poskytovaných TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. a dále návazných
a spolupracujících službách, 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:
 specifické informace klientům TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a dalším novým
zájemcům:
Z hlediska předmětu poradenství bylo poskytnuto:


168 kontaktů a intervencí – informování o problematice osob se zrakovým postižením a službách,
včetně jejich zprostředkování



384 kontaktů a intervencí – informování o náročných kompenzačních pomůckách (včetně výběru
a zkoušení její vhodnosti), informování o možnosti zácviku s nimi, poskytování pracovně právní
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informace a poskytovat poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, doporučování
vhodných pomůcek a jejich zprostředkování v půjčovně pomůcek


296 kontaktů a intervencí - informování o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní
pomůcky, zprostředkování komunikace vedoucí k získání příspěvku na zvláštní pomůcky, vystavení
vyjádření klientům pro potřeby jednání s ÚP.

Konzultace k náročným elektronickým kompenzačním a komunikačním pomůckám:
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 2017 jsme v rámci těchto konzultací poskytli 384 kontaktů a intervencí. Toto odborné
poradenství je poskytováno především pro klienty Olomouckého a Zlínského kraje. Pro klienty
bylo vystaveno 30 vyjádření k žádosti o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky poskytovaný
Úřadem práce.
V roce 2017 jsme také nově zařadili jako součást odborného poradenství možnost
konzultovat, vyzkoušet a vybrat pomůcky na bázi mobilního telefonu – multifunkční
elektronické komunikační pomůcky pro zrakově postižené a hluchoslepé.
Praktické kvantitativní informace:
Odborné poradenství

Jednotka

Číslo

Uživatelé služby anonymní

počet osob

273

Uživatelé služby

počet osob

82

Muži

počet osob

148

Ženy

počet osob

207

Kontakty

počet

496

Intervence

počet

352

Službu Odborné sociální poradenství v roce 2017 finančně podpořil Olomoucký kraj a Statutární
město Olomouc.
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4. 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:





Podpora.
Samostatnost.
Partnerství.
Aktivita.

Činnosti a aktivity
V roce 2017 byla činnost financována:
 Olomoucký kraj – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Olomoucký kraj Podprogram č. 2 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
 Statutární město Olomouc: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým
znevýhodněním
 Olomoucký kraj: Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017
 Statutární město Prostějov: Činnost TyfloCentra, o.p.s. regionálního pracoviště
v Prostějově v roce 2017
 Město Šumperk: Podpora celoroční činnosti 2017
 Statutární město Přerov: SAS pro osoby se zrakovým postižením v Přerově v roce 2017
 Realizaci jazykových kurzů (angličtina, němčina) v Prostějově podpořilo Statutární město
Prostějov.
 Vzdělávací aktivity
o

Kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek

Ve středisku informatiky a digitalizace pořádáme pro zájemce (naše klienty) kurzy obsluhy
náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky. Jedná
se hlavně o počítače a chytré mobilní telefony.
Nabídka těchto kurzů je následující: přípravné, základní a nástavbové.
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.
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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.
Výuka účastníků probíhala individuálně (1 lektor na 1 klienta) ambulantní i terénní formou.
V roce 2017 byly realizovány následující kurzy výpočetní techniky:



základní
nástavbový (doplňkový)

11 osob, 165 vyučovacích hodin
26 osob, 320 vyučovacích hodin

Kurzy byly v roce 2017 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.
o

Výuka cizích jazyků

Další významnou vzdělávací aktivitou sociálně aktivizačních služeb je výuka cizích jazyků.
V roce 2017 byly realizovány následující kurzy výuky cizích jazyků:

kurzy anglického jazyka v Prostějově

kurzy německého jazyka v Prostějově
 Socioterapeutické a volnočasové aktivity
Druhou významnou součástí sociálně aktivizačních služeb jsou volnočasové a klubové
aktivity. Ty organizuje koordinátorka volnočasových aktivit nebo sociální pracovnice SAS
na regionálních střediscích v Prostějově a v Šumperku. Pracovnice SAS si samy zajišťují
většinu akcí, nebo si zvou externí odborné spolupracovníky (lektory, pomocníky apod.).
Pro některé z akcí využívají také spolupráce s praktikanty a dobrovolníky.
o

Příměstská rekondice pro osoby nevidomé a slabozraké
Za finanční pomoci olomouckého kraje jsme mohli uspořádat příměstskou rekondici
pro naše klienty, jejímž cílem byla snaha o přispění ke zlepšení kvality života osob
nevidomých a slabozrakých cestou zdravějšího životního stylu. Všechny aktivity konané
v rámci rekondice začínaly a končily v Olomouci.
Rekondicí jsme přispěli k prevenci nemocí u osob nevidomých a slabozrakých, u kterých
je vyšší pravděpodobnost sklouznutí k pasivnímu životnímu stylu. Přispěli jsme
ke zlepšení zdravotního stavu osob s postižením zraku a ke zdárnější integraci zrakově
postižených osob do společnosti. Dále jsme přispěli k motivování a nastartování aktivního
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a zdravějšího života u osob nevidomých a slabozrakých za podpory osob, které znají
a kterým důvěřují.
Víkendový rekondiční pobyt pro osoby se zrakovým postižením

o

V roce 2017 byl uspořádán za podpory Nadace prof. Vejdovského Víkendový rekondiční
pobyt pro osoby se zrakovým postižením, který proběhl na Lovecké chatě v Horce nad
Moravou pod vedením naší lektorky sociálních dovedností. Pobyt byl uspořádán na přání
klientů, kteří se účastní jejích pravidelných besed a byl zaměřen na sebepoznání, osobní
rozvoj a posílení komunikačních dovedností.
V roce 2017 v TyfloCentru Olomouc vznikla nová pravidelná každoměsíční aktivita, která
je zaměřena na sebepoznání a seberozvoj klientů. Tuto aktivitu neboli pravidelné besedy, vede
nevidomá pracovnice TyfloCentra.
V roce 2017 probíhaly besedy zaměřené na tato témata:

-sebepoznání
-sebe rozvoj
-sebeprosazení
- komunikaci a spolupráci ve skupině.
Besedy probíhaly ve všech střediscích TyfloCentra Olomouc. Náplň jednotlivých besed byla
vytvářena individuálně, (s přihlédnutím ke konkrétním potřebám skupiny daného střediska).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nový typ aktivit, probíhal v tomto roce zejména nábor
členů do skupin.
Počet besed za rok 2017 v jednotlivých střediscích:
Středisko

Počet

Olomouc

6

Prostějov

5

Přerov

5

Šumperk

10

V rámci této služby dále proběhly přednášky na témata dle přání klientů. Jednalo se například o téma
prokrastinace či asertivní komunikace.
o
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Pravidelné aktivity:

přednášky,
besedy s lektorkou sociálních dovedností
pletení z letáků,
střelba ze zvukové zbraně,
Toulky českou minulostí
Čínská medicína,
PC klub.

o

Exkurze, výlety a workshopy:

Zmrzlé Hanák

18. 2. 2017

Beseda o hmatových knihách

26. 2. 2017

Exkurze do Sv. Gorazda

28. 3. 2017

Promítání filmů pro nevidomé

21. 3. 2017

ZOO Olomouc

6. 5. 2017

Výšlap na Kosíř

20. 5. 2017

Moravské divadlo Olomouc- Noc na Karlštejně

6. 6. 2017

Beseda o bariérách

7. 6. 2017

Příměstská rekondice

10. – 16. 7. 2017

Výlet do Jeseníku

8. 8. 2017

Návštěva Lázní Skalka

20. 7. 2017

Chrlická žaba

7. 9. 2017

Exkurze do MC Srdíčko

27. 9. 2017

Výroba dušičkových věnců

26. 10. 2017

Víkendová rekondice v Horce nad Moravou

18. – 19. 2017

Návštěva Vánočních trhů v Olomouci

18. 12. 2017

o






Kurzy

pletení z pedigu
kurz tvořivých rukou,
kurz pletení z letáků,
Čínská medicína,
komunikační kurzy
o

Sportovní a pohybové aktivity:

Tradičně podporujeme následující sportovní odvětví:
 zvuková střelba,
 turistika,
 bowling,
 účast na Chrlické žabě.
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Přehled (prezentačních) akcí:
VI. Společenský ples v Prostějově

8. 2. 2017

Světový den zdraví v Šantovce Olomouc

6. 4. 2017

Den seniorů

7. 6. 2017

Sportovní den pro seniory

14. 9. 2017

Bílý den

18. 6. 2017

Handicap rally

10. 9. 2017

Prezentace v nemocnici v Prostějově

15. 11. 2017

Pochod všech generací

20. 7. 2017

Představení TC studentům UPOL

22. 9. 2017

Den otevřených dveří

16. 11. 2017

Praktické informace
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
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Uživatelé služby (uzavřená smlouva)

počet osob

119

Muži

počet osob

45

Ženy

počet osob

74

Kontakty

počet

735

Intervence

počet

1414

5. Sociální rehabilitace
postižených

-

podpora

zaměstnávání

zrakově

Poslání služby


Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. směřují k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým eventuálně 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 2017 byla činnost financována:
 Individuální projekt Olomouckého kraje – Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.
V roce 2017 Středisko podpory zaměstnanosti připravilo pro své klienty několik pravidelných kurzů
a skupinových setkání a další vzdělávací či aktivizační činnosti.
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besedy o bariérách
přednášky na téma Právo a my – občanský zákoník
kurzy rozvoje osobnosti
komunikační kurz v Šumperku a Prostějově
hodnotící workshopy
přednášky na téma práce a životní styl
kurz německého jazyka v Prostějově
besedy s psycholožkou
Job cluby
posezení a besedy svépomocného charakteru
exkurze k zaměstnavatelům

V průběhu celého roku probíhalo individuální jednání se zájemci o zaměstnání, skupinové
tematické Job cluby a klientům byla nabídnuta možnost využít Internet a PC k hledání zaměstnání
a oslovování zaměstnavatelů, tvorba profesního profilu, diagnostiky vlastních schopností
a dovedností a testů kompetencí, asistence uchazečům při hledání zaměstnání a asistence
u zaměstnavatele na pracovišti, zprostředkování PC kurzů jako pracovní pomůcky.
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
Celkem 13 našich klientů našlo v roce 2017 nové pracovní uplatnění nebo změnili zaměstnání díky
podpoře sociálních pracovníků. Velkou příležitostí pro naše klienty byla realizace evropského
projektu, v rámci kterého TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. zřídilo pracovní místa, na kterých
se v roce 2017 vystřídalo 10 uživatelů služeb sociální rehabilitace. Celkově z regionálního střediska
Olomouc byli zaměstnáni, ať už v rámci projektu nebo na volném trhu páce, 3 uživatelé,
4 z Přerova, 3 z Šumperka a 3 z Prostějova. Jednalo se o úvazky na rozmanitých pozicích.
Například administrativní pracovník, pomocný pracovník, úklidový pracovník, správce nebo
masér.
Praktické informace
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – podpora zaměstnanosti
Uživatelé služby (uzavřená smlouva)

počet osob

56

Muži

počet osob

21

Ženy

počet osob

35

Kontakty

počet

467

Intervence

počet

1363
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6.

„Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených
v Olomouckém kraji“

Realizace projektu „Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém
kraji“, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/00022298 byla zahájena 1. 11. 2016 a bude pokračovat do 31. 10.
2018. Cílem projektu je „nácvik trasy do práce“- podpora a posílení pracovní integrace osob s těžkým
zrakovým postižením, tedy osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér
znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.
Celý projekt nabízí čtyři základní pilíře. Od motivačních kurzů, poradenství přes počítačovou
gramotnost, vytvoření pracovních míst a asistenční program. Všichni účastníci projektu v rámci
motivačního a poradenského programu získají informace, zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné
pro návrat na trh práce. Dostanou možnost naučit se ovládat náročnou kompenzační pomůcku – PC,
potřebnou k výkonu práce, získají pracovní zkušenost v rámci nově vytvořených pracovních míst, která
dávají příležitost vydržet v pracovním procesu déle než 3 měsíce, což bývá zkušební doba na volném
trhu práce – možnost zapojit se do pracovního procesu pomalejším tempem s prvopočáteční asistencí.
Tento projekt je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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7.

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 Olomouc, o.p.s.

Přehled některých propagačních a osvětových akcí:
Neviděný film

31. 1.2017

VIII. společenský ples TyfloCentra Prostějov

4. 2. 2017

Světový den zdraví – OG Šantovka

6. 4. 2017

Den irské kávy s KIKAFÉ

15. 4. 2017

Whisky degustace po tmě V Black Stuff Whisky Bar

20. 4. 2017

Majáles UPOL

3. 5. 2017

Garden Food Festival Olomouc

13. - 14. 5.2017

ActivityFest Olomouc

20. 5. 2017

Olomoucký den kávy

27. 5. 2017

Tvarůžková střela

27. 5. 2017

Kino Metropol naslepo

31. 5. 2017

Bílý den – Hamry u Prostějova

17. 6. 2017

Moravia Sport Expo, Mattoni 1/2 Maraton Olomouc

23. - 24. 6. 2017

Saturday Blind FEVER

19. 8. 2017

Handicap Rally 2017

10. 9. 2017

Sportovní den pro seniory

14. 9. 2017

Den lidí bez domova

10. 10. 2017

Den otevřených dveří Šumperk – prezentace služeb TC
veřejnosti
Den otevřených dveří Přerov – prezentace služeb TC
veřejnosti
Den otevřených dveří Prostějov – prezentace služeb TC
veřejnosti
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8. 11. 2017
9. 11. 2017
13. 11. 2017

Den otevřených dveří ERGONES – prezentace služeb
veřejnosti
Den otevřených dveří Olomouc – prezentace služeb TC
veřejnosti
Vánoční jarmark RCO

14. 11. 2017
16. 11. 2017
29. 11. 2017
6.12. / 12. 2. 2017

Chomoutovský advent – adventní jarmark

2. 12. 2017

Vánoční trhy – prodej punče – stánek DMPŽ

16. 12. 2017

 Uskutečnilo se několik besed se žáky základních, středních i vysokých škol, které proběhly
v našich regionálních střediscích.
 V propagaci problematiky zrakově postižených mezi veřejností nás podporují i regionální
média zejména pak Český rozhlas Olomouc, Radio Proglas, ZZIP studio, olomouc.cz, City.cz,
Olomoucký deník, Olomoucký večerník, ČTK a další.
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Veřejná sbírka TyfloCentra „Pomáháme nevidomým“
V roce 2017 pokračovala veřejná sbírka „TyfloCentrum Olomouc – pomáháme nevidomým“.
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,
a sportovních pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.

zejména

pohybových

 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 2017 byla sbírka konána následujícím způsobem:
 příspěvky na sbírkový účet
 pokladničky
 dárcovské textové zprávy (DMS)
 platby PaySec (dárcovský portál Darujspravne.cz).
V rámci sbírky spolupracujeme s občanským sdružením Fórum dárců, které nám poskytuje službu
DMS a DMS Roční podpora.
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8.

Doplňkové činnosti

Doplňkové služby pro osoby se zdravotním postižením podpořilo v roce 2017 Statutární město
Olomouc.

Odstraňování informačních bariér
Zpřístupňování informací osobám zrakově postiženým v digitální formě. Informace byly
podávány prostřednictvím e-mailového zasílání krátkých textových zpráv – MajExtraLine
(pozvánky, dopravní informace). Zprávy byly zasílány několikrát týdně registrovaným
anonymním odběratelům. Zprávy ve zkrácené podobě byly zasílány formou SMS informačních
zpráv, které jsou doručovány uživatelům přímo na mobilní telefon.
ZPRÁVY MAJÁČEK Extra Line a SMS info

leden -březen duben - červen červenec-září
12

33

říjen-prosinec

18

celkem

31

Počet odběratelů e-mailem: 332
Počet odběratelů SMS zpráv: 20

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 2017 se uskutečnily následující aktivity:
 Konzultace a připomínky k bezbariérovým úpravám (projektantům, dopravcům, úřadům,
pracovníkům NIPI apod.) 46x


bezbariérové úpravy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. na různých místech (rekonstrukce
veřejných prostranství, hmatové a akustické úpravy, předzahrádky restaurací, úpravy
v interiérech – prosklené plochy, popisky v Braillově písmu apod.)



Rekonstrukce hlavního nádraží Olomouc (závěrečné práce - doplnění a seřízení hlasových
majáčků, doplnění hlasových výstupů na odjezdové panely a další bezbariérové prvky
pro nevidomé)

 Kontrola akustických prvků a technických zařízení:

průběžně 1x měsíčně

 Řešení závad na technických zařízeních:
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SZN (akustická signalizace semaforů pro chodce)



hlasové majáčky OHM 11x



venkovní hlášení tramvají (číslo linky a směr jízdy) 5x



hlasové výstupy elektronických panelů (Inteligentní zastávky, panel EZOP, panely ČD)
12x



veřejné osvětlení 1x

24x

 Řešení bariér v ulicích:


překážky čnící do úrovně obličeje (přerostlá zeleň, dopr. značky, cedule, lešení, vysuté
schodiště apod.) 4x



špatný stav chodníků a pěších komunikací, překážky a výkopy, bariérové předzahrádky
restaurací, nebezpečné přecházení, zarostlé vodicí linie apod. 5x



bariéry v interiérech – překážky na vodicích liniích, kontrastní označení schodiště,
předměty čnící do prostoru apod. 2x.

 Popisky v Braillově písmu: 26x


označení WC, čísel, kanceláří apod.

 Hlasové majáčky OHM – konzultace umístění a fráze: 5x


Budovy MMOL, ÚP Přerov a Šumperk, železniční zastávky

 Propagace a informovanost o odstraňování bariér:


články v elektronické podobě (Majáček Extra Line, konference Olomoucko) 13x



beseda o bariérách pro klienty 4x



exkurze (hlavní nádraží Olomouc, vlakové a autobusové nádraží Přerov) 3x

 Bezbariérová Olomouc, pracovní skupina: 1x
 řešení bariér na ohlášení klientů: 56x
Pracovník TyfloCentra se pravidelně zúčastňuje zasedání komise pro odstraňování bariér
„Bezbariérová Olomouc“, které pořádá Magistrát města Olomouce.
V roce 2017 byly v rámci aktivit odstraňování architektonických a dopravních bariér realizovány
tyto projekty:
 Projekt: „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na území
města Olomouce a výroba reliéfního plánku“


Výroba doplňkového reliéfního plánku areálu Fakultní nemocnice „Olomouc, Fakultní
nemocnice, část 3“

Realizaci projektu podpořilo statutární město Olomouc poskytnutím finanční podpory
ze svého rozpočtu v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava.
 Aktivity v rámci projektu „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým
postižením na Střední Moravě“:
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Zmapování aktuálního stavu veškerých akustických prvků v krajském městě a vytvoření
brožury „Seznam akustických prvků v Olomouci“ v počtu 50 ks v Braillově písmu
pro nevidomé a 50 ks ve zvětšeném písmu pro slabozraké.
Exkurze frekventovaných a nově zrekonstruovaných staveb s návodem na využití
hmatových a akustických prvků: Hlavní nádraží Olomouc, vlakové nádraží Přerov,
autobusové nádraží Přerov.

 Besedy o bariérách s prezentací reliéfních plánků.
Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 Aktivity v rámci projektu „Odstraňování bariér nevidomým a slabozrakým na území města
Přerova a výroba haptického modelu zámku“
 Byl vyroben haptický dřevěný model historické budovy zámku, doplněn textovým
průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu
Projekt podpořilo město Přerov.
Praktické informace
ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH A DOPRAVNÍCH
BARIÉR

Řešení bariér na ohlášení klientů

počet ohlášek
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Technická podpora
Poskytujeme technickou podporu pro uživatele elektronických kompenzačních pomůcek. Jedná
se o podporu úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek (speciální zpřístupněná
PC a další digitální zařízení) osobami s těžkým zrakovým postižením, zlepšení kvality jejich
života (samostatnost, informovanost, příprava na práci, studium).
TECHNICKÁ PODPORA

Počet technických zásahů

75

Počet konzultací

79

Půjčovna kompenzačních pomůcek
V rámci půjčovny se 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.
Služby půjčovny prezentujeme v jednotlivých regionech, na internetových stránkách
TyfloCentra Olomouc, o.p.s. (www.tyflocentrum-ol.cz), na webových stránkách Olomouckého
kraje: : http://kp.kr-olomoucky.cz/.
PŮJČOVNA POMŮCEK

24

Zápůjčky

počet výpůjček

7

Konzultace

počet výpůjček

4

9.

Zvyšování kvalifikace
V rámci zvyšování kvality služeb a činností TyfloCentra Olomouc, o.p.s. se pracovníci účastní
vybraných školení, která zvyšují a rozvíjí jejich odbornost.
Školení:
Edupol, v.o.s

Zákon o sociálních službách, Základy pozitivní psychologie v praxi

Remedium Praha o.p.s.

Základy práce se zadluženým klientem

Fosa, o.p.s.

Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního
místa

Motivační rozhovory

Výcvik v motivačních rozhovorech I.

Asociace pracovní rehabilitace ČR

Kazuistický seminář Zvyšování kvality a podpora regionální
spolupráce při integraci OZP do společnosti, včetně zaměstnání,
Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální služby,
Práce s výstupy z ergodiagnostiky pro sociální pracovníky

Quip, z.ú.

Dobrá smlouva jako základ sociální služby, Osobní dokumentace
v sociálních službách, Plánování zaměřené na člověka

Tyflokabinet SONS ČR

Vzdělávací program pro pracovníky působící v sociálních službách

Odborné stáže:

Tyfloservis, o.p.s.

Školicí akce:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Supervize:

6 skupinových, 5 individuálních

Realizované vzdělávací aktivity odpovídaly potřebám jednotlivých pracovníků a provozu celého
TyfloCentra Olomouc, o.p.s. 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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10. Sociální firma Ergones - Práce nevidomých a slabozrakých
V roce 2017 bylo průběžně v sociální firmě zaměstnáno 14 pracovníků, z toho všech 14 se zdravotním
omezením.
Firma provozuje svou činnost v následujících sekcích:

I.

Prodej kompenzačních pomůcek
Tato sekce je zaměřena především na prodej elektronických pomůcek pro zdravotně postižené,
jako jsou lupy, ozvučené telefony a počítačové sestavy. Toto Vše připravuje vždy dle potřeby
a přání klienta, a má již za sebou několikaleté zkušenosti, které dále rozvíjí a rozšiřuje.
Sortiment rozšířila o lupy Zoomax Snow m5 HD plus, Zoomax snow 7 HD, Basic a Zoomax
snow 7 HD Speak. Jsou to nástupci lup Zoomax Snow a Zoomax 7 HD, které se již přestaly
vyrábět. Zvláště lupa Zoomax Snow 7HD Speak obsahuje Českou hlasovou syntézu, slabozraký
si tak může nasnímaný dokument nechat přečíst na hlas.
Dalším stálým produktem je speciální uživatelské prostředí a odečítač obrazovky Corvus
pro mobilní telefony s operačním systémem android. Toto prostředí s odečítačem výrazně
zjednodušuje a zrychluje práci nevidomého s mobilním telefonem. Corvus se stále rozvíjí
a přibývají nové funkce. Během příštího roku se plánuje používat Corvus v chytrých hodinkách.
Dále sekce poskytuje odborné poradenství a zaškolení. Spolupracovala s TyfloServisy v rámci
ČR. Intenzivně se věnovala prezentaci pomůcek a ostatních produktů po celé republice,
prezentovala se na akcích, které pořádala SONS, prováděla prezentace našich pomůcek
pro pracovníky úřadu práce a pro jejich klienty.

II.

Grafika a potisk
V této sekci se věnujeme především potisku reklamních předmětů sublimační metodou.
Potiskujeme hrnky, polštářky, pivní korbely, zástěry, puzzle, stínítka do aut, batůžky, trička,
tašky, podtácky. Nově potiskujeme touto technologií i termohrnky, tabatěrky a zapalovače.
Dále provádíme zpracování a tisk publikací jako jsou letáky, vizitky, kalendáře, pohlednice
a podobně. Zabýváme se návrhy a tiskem diplomů na turistické akce, vyrábíme butony
s potiskem na různé akce (propagační, turistické), rodinné události, závody a podobně. Tuto
službu poskytujeme napříč celou republikou. Butony jsou různých velikostí ve formě odznáčků,
magnetů, otvíráků, nebo zrcátek. Velké množství butonů ve třech variantách jazyků jsme
vyráběli pro výstavu (NE)VIDITELNÁ výstava v Praze.
Naši zákazníci:
 podnikatelský sektor (firma RS Bene Servis, www.avacon.cz, NB Oiltec apod.)
 spolky a neziskové organizace (Klub českých turistů, Tělovýchovné jednoty, Dobré místo
pro život, Hasiči)
 spolky pořádající dětské tábory, o.s. Internetporadna apod.)
 drobní zákazníci a školky (např. ZŠ a MŠ Slatinice)

III.

Úklid
Pracovníci této sekce provádí úklid v Tyfloservisu. Také zajišťovali úklid v prostorách
TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a Ergonesu.
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IV.

TyfloCar
Sekce TyfloCaru prováděla převoz zdravotně postižených spoluobčanů a seniorů při cestách
k lékaři, na úřady, na nákupy. Náš řidič poskytl klientům také pomoc mimo jízdu vozidlem –
doprovod klienta, zakoupení léků, odnos nákupu.
Provoz TyfloCaru byl v roce 2017 finančně podpořen Statutárním městem Olomouc a Nadací
Charty 77 (Fond innogy Energie).

V.

Keramika
V keramické dílně byla opět hlavní náplní výroba polévkových misek, které si objednali firmy
na podporu akce Dobrého místa pro život „Den lidí bez domova“. Akce se úspěšně konala
na Horním náměstí v Olomouci dne 10. 10. 2017. Vyrobilo se celkem 430 kusů misek, které
si objednali firmy NB Oiltec s.r.o., NAVARO Foto s.r.o. a GRM systém s.r.o.
Dále sekce vyráběla keramiku s tématikou velikonoční, MDŽ, vánoční. Tato keramika
se prezentovala a prodávala na jarmarcích Jitro Olomouc, v RCO a jarmarku v Chomoutově.
Drobné keramické polotovary se dodávaly průběžně během školního roku do mateřských
a základních škol.
V sekci se nadále také vyrábí keramika užitková (vázy, džbány, talíře, číše…), kterou
si objednávají drobní odběratelé.

VI.

Jazyková sekce
Jazyková sekce nabízí výuku anglického, francouzského, italského, španělského, německého
a ruského jazyka. Výuka je poskytovaná prostřednictvím programu Skype.
Největší zájem ze strany klientů je o individuální výuku. Jednotlivé lekce mohou mít délku
trvání 45, 60 nebo 90 minut a to zpravidla 1x týdně. Dle potřeb klienta je možná i intenzivnější
výuka.
Cílovou skupinou mohou být začátečníci, středně pokročilí, pokročilí, ale i lidé se zájmem
o konkrétní obor. Výuka je poskytována jak zdravotně postiženým, tak i lidem bez zdravotního
omezení všech věkových kategorií.
Program Skype je ideální pro osoby časově vytížené či zdravotně postižené, jež nemají možnost
pravidelně docházet na hodiny. Z pohodlí domova tak mohou studovat oblíbený jazyk.
Novinkou loňského roku bylo zavedení letních a zimních intenzivních kurzů. Každý den v délce
trvání 90 minut a to po dobu jednoho týdne klienti studují. Témata jsou vybírána s ohledem
na znalosti a pokročilost klientů. Největší zájem klientů je o anglický jazyk. Ale špatně
si nevedou ani jazyky románské.
Klienti k nám přicházejí z celé České republiky i ze zahraničí.
Během roku 2017 pracovaly v této sekci 4 lektorky na HPP a 5 lektorek na DPP.
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11. Zpráva o hospodaření v roce 2017
11.1. Rozvaha
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11.2. Výsledovka
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13.3. Příloha k účetní závěrce
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13.4. Zhodnocení účetní závěrky a údajů v ní obsažených
Účetní závěrka za rok 2017 byla podrobena auditu, Zpráva nezávislého auditora pro zakladatele
a Správní radu společnosti je přílohou této výroční zprávy.
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14. Závěrečné slovo a poděkování
V roce 2017 došlo k výrazným změnám zejména uvnitř organizace, kdy v průběhu roku docházelo
k několika významným posunům v oblasti personální a organizační struktury. Rok byl odstartován
kompletní změnou v obsazení členů správní a dozorčí rady a v březnu nastoupila nová ředitelka
organizace. V průběhu roku pak docházelo k obsazení pozic dvou zástupců ředitelky, a to pro oblast
sociálních služeb a pro záležitosti týkající se fungování sociální firmy. V sociálních službách došlo také
k několika personálním změnám, a to díky příjemným mateřským a rodinným povinnostem našich
kolegyň. Obměněny byly hned tři pozice. Náš pracovní kolektiv posílili také noví kolegové z řad klientů
zapojených do námi realizovaného evropského projektu, zaměřeného na profesní přípravu a podporu
pracovního uplatnění zrakově postižených. Vytvořeny byly dvě nové pracovní pozice s místem výkonu
na všech regionálních střediscích, tedy v Olomouci, Prostějově, Přerově i v Šumperku. Ke stabilizaci
organizace přispěly i změny týkající se procesů vedení jednotlivých sekcí sociální firmy Ergones
a nastavení nového způsobu sledování hospodaření sociální firmy.
Rok 2017 byl v TyfloCentru Olomouc rokem odborného poradenství. V této službě došlo k viditelnému
nárůstu intervencí. Svůj podíl měl na tom i fakt, že došlo k rozšíření nabídky služby o poradenství
v oblasti obsluhy mobilních telefonů. V rámci sociálně aktivizační služby jsme úspěšně pokračovali
v realizacích jednodenních i víkendových socioterapeutických skupinových setkáních. Tento formát
podpory uživatelů se velmi osvědčil a získal na oblibě.
V roce 2017 se všem sekcím firmy Ergones, i přes nepříznivý vývoj na trhu s kompenzačními
pomůckami, podařilo pokrýt své náklady. Již druhým rokem se nejlépe v rozvoji dařilo sekci výuky
cizích jazyků. Rok 2017 byl bohužel také posledním rokem pro fungování služby TyfloCar. Sociální
firma Ergones poskytovala službu TyfloCar zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům při
cestách k lékaři, na nákupy a úřady. Jednalo se o přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů.
Ke zrušení této služby k 1. 1. 2018 nás vedl klesající zájem ze strany klientů. Služba byla od počátku
svého fungování, tedy od února 2012, ztrátová, což se každým rokem ještě prohlubovalo. K rozhodnutí
o ukončení služby přispěl i fakt, že ukončil pracovní poměr pan Ivan Kořenek, který tuto službu
zajišťoval. U příležitosti uzavření jedné ze sekcí sociální firmy Ergones, patří velké poděkování panu
Kořenkovi za osobní přístup a vklad do této služby a také našim příznivcům a uživatelům služby
za věrnost.
Velké poděkování patří rovněž všem zaměstnancům služeb, sociální firmy i administrativní podpory,
kteří svědomitě plní své každodenní pracovní povinnosti, a podílí se na dobré atmosféře uvnitř
organizace, která se zcela jistě promítá do celkového obrazu a vnímání organizace TyfloCentrum
Olomouc na venek. Jsme rádi a velmi si vážíme podpory ze strany firemních dárců i jednotlivců
a rovněž ze strany Olomouckého kraje a měst Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Děkujeme
za přízeň našim klientům a těšíme se na spolupráci v roce 2018.
Mgr. Věra Bartošová
ředitelka.
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Kdo nás podporuje:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NAVARAFOTO, s.r.o.

Olomoucký kraj

SLAM Syndicate s.r.o.

Statutární město Olomouc

GRM Systems s.r.o.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Weba Olomouc, s.r.o.

Úřad práce v Olomouci

TOOL Construction s.r.o.

Statutární město Prostějov

Profi – tisk group s.r.o.

Statutární město Přerov

NB OILTEC, s.r.o.

Město Šumperk

CarTec Olomouc

ČSOB, a.s.

TRIUMPH OLOMOUC

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR (SONS ČR)

Pivovar Chomout

Dobré místo pro život o.s.

The BLACK STUFF Irisch Pub Whisky Bar
Pražírna kávy KIKAFE

Fórum dárců

Alza, a.s.

Nadace člověk člověku

DELIKOMAT s.r.o.

Nadace Via

ACE DESIGN, s.r.o.

Innogy Česká republika, a.s.

Masters Trans

KPMG Česká republika

Antonín Joch – kovoobrábění

PhDr. Marcela Němcová

Jan Jílek – JF SHOW

A. W. spol. s r. o.

Jan Povýšil

DIMA, s.r.o.

Jiří Kaufman

Doe´s Barber Shop

Petr Balner

Garden Food Festival Olomouc

Richard Laně

Nebo z.s.

Ing. Dagmar Filgasová

Nestlé Česko, s.r.o.
RUNCZECH

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Kino Metropol

Český rozhlas Olomouc

TK PLUS s.r.o.

OL4you
Olomouc.cz
Olomoucká drbna
Olomoucký deník
TV Morava
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RunCzech, seriál běžeckých závodů po ČR pomáhá i TyfloCentru Olomouc.
Rádi bychom poděkovali všem běžcům, kteří nás podpořili v rámci projektu „Běž pro dobrou věc“
seriálu RunCzech, a zakoupili si registrace na běžecké závody v tomto roce. Běžecká sezóna roku 2017
skončila a my získali účastí v tomto projektu 18 850 Kč na podporu našich služeb a klientů se zrakovým
postižením.
V tomto roce nás podpořil i primátor města Olomouce pan Antonín Staněk, který zakoupil registraci
pro tým volejbalistek VK UP Olomouc, které běžely štafetu. TyfloCentrum Olomouc svým výkonem
podpořila i herečka a moderátorka Vendula Fialová.
Pevně věříme, že tato spolupráce a projekt #bezprodobrouvec bude pokračovat i v roce 2018 a bude
mezi veřejností ještě více v oblibě. Jsou totiž projekty, které mají smysl a pomáhají.

Tomáš Helísek – fundraiser & PR
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Přílohy:
1.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Výroční zprávy k 31. 12. 2017

2.

Fotodokumentace
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Příloha č. 1 - Zpráva nezávislého auditora pro zakladatele a Správní radu
společnosti
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Příloha č. 2 - Fotodokumentace
Volnočasové aktivity

Reliéfní plánky, haptický model

Akce, výlety
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Sociální firma Ergones
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