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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.
Jsem rád, že mohu klidně prohlásit, že rok 2018 již probíhal s většími či menšími úspěchy,
ale i s problémy, které zažívá jakákoli stabilizovaná společnost. Toto konstatování také
svědčí o tom, že se naší paní ředitelce podařilo nastavit fungování jak kvalitních sociálních
služeb, tak i doplňkových činností v souladu také s představami Správní i Dozorčí rady.
Rovněž v roce 2018 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 36 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.
V neposlední řadě také děkuji zaměstnancům společnosti za jejich práci a věřím, že společně
naplníme naše poslání.
Václav Polášek
předseda Správní rady
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Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2018
Správní rada

Dozorčí rada

Mgr. Václav Polášek
Ing. Dagmar Filgasová
Bc. Marie Kebrdlová

Gabriela Drozdová
Květoslava Nejeschlebová
Ing. Dagmar Mičková

2.

Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů v průběhu roku
2018

V roce 2018 došlo ke změně ve složení Dozorčí rady.
Novou členkou Dozorčí rady se od 1. 4. 2018 stala Ing. Dagmar Mičková. Předsedkyní
Dozorčí rady byla dne 28. 5. 2018 zvolena Gabriela Drozdová.
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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

Vedoucí autoprovozu

3.

Odborné sociální poradenství


bezplatná podpora a pomoc, poskytnutí odborných informací z oblasti služeb
pro zrakově postižené, kompenzačních pomůcek, odstraňování bariér, vzdělávání,
pracovního uplatnění apod.
pomoc při hledání optimální možnosti řešení Vaší nepříznivé sociální situace a pomoc
při realizaci možnosti v souladu s respektem Vašich představ, přání a vůle
nezávislé poradenství při výběru kompenzační pomůcky, pomoc při získávání
náročných elektronických kompenzačních pomůcek, možnost si pomůcku prakticky
vyzkoušet již při výběru
zaškolení v práci s vhodnou kompenzační pomůckou





Informace o problematice zrakově postižených, Zprostředkování jiné služby
TyfloCentra Olomouc, o.p.s., návazné služby.
Počet kontaktů a intervencí: 140
Informace o náročných elektronických kompenzačních pomůckách a možnosti
zácviku s nimi.
Poskytování pracovně a sociálně právních informací.
Doporučování vhodné náročné elektronické kompenzační pomůcky.
Počet kontaktů a intervencí: 622
V rámci odborného poradenství bylo vystaveno klientům 60 vyjádření potřebných k dalšímu
jednání s ÚP.
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.
Počet kontaktů a intervencí: 241
Zprostředkování služeb půjčovny:
Půjčení pomůcek využilo v roce 2018: 6 klientů
Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
Název

Jednotka

Číslo

Uživatelé služby anonymní

počet osob

339

Uživatelé služby

počet osob

81

Muži

počet osob

183

Ženy

počet osob

237

Kontakty

počet

399

Intervence

počet

727

Službu Odborné sociální poradenství v roce 2018 finančně podpořil Olomoucký kraj
a Statutární město Olomouc.
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4. Sociálně aktivizační služby








dlouholetá zkušenost práce se zrakově postiženými
bezplatná podpora a pomoc v nepříznivé životní situaci
kontaktní pracovníci v regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově a v Šumperku
kurzy PC – individuální výuka s lektorem
přípravný, základní, nástavbový, akreditovaný rekvalifikační kurz
volnočasové aktivity - sport (plavání, showdown, zvuková střelba, turistika), kultura,
klubová činnost, výtvarné a vzdělávací kurzy
(např. pletení z pedigu, keramika, kurz trénování paměti)

Pravidelné aktivity:
 skupinová setkání s odbornou lektorkou sociálních dovedností
 cvičení jógy
 arteterapie
 dramaterapie
 kurz pletení z pedigu
 střelba z laserové pistole – zvuková střelba
 PC klub
 Besedy
Rekondiční pobyt
V roce 2018 jsme uspořádali pro naše klienty rekondici, jejíž součástí byl víkendový
pobyt na Lovecké chatě v obci Horka nad Moravou, a návštěva wellness centra Kolštejn
v obci Branná v Jeseníkách.
Vzdělávací kurzy
 Přípravný kurz (PC)
 Základní kurz (PC)
 Základní kurz (mobil)
 Nástavbový kurz (PC)
 Udržovací kurz (PC)
 Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače (akreditováno MŠMT)
Informační, prezentační a osvětové akce
Majáles UPOL
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Den otevřených dveří
Světový den dárců krve
Světový den zdraví
Některé významné skupinové akce
Beseda o nových akustických prvcích v Olomouci
Beseda s pracovnicí sociální poradny NRZP
Seminář sebeobrana zrakově postižených
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Představení Sluha dvou pánů v Moravském Divadle
Rekondiční pobyt na Lovecké chatě v Horce nad Moravou a návštěva Relax centra
Kolštejn v Branné
Výlet na tandemových kolech
Prohlídka nových tramvají v depu DPMO
Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
Uživatelé služby (uzavřená smlouva)

počet osob

121

Muži

počet osob

50

Ženy

počet osob

71

Kontakty

počet

1129

Intervence

počet

2430

V roce 2018 byla činnost financována:
 Olomoucký kraj – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
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Statutární město Olomouc: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým
znevýhodněním



Olomoucký kraj: Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce
2018



Statutární město Prostějov: Činnost TyfloCentra, o.p.s. regionálního pracoviště
v Prostějově v roce 2018



Město Šumperk: Podpora celoroční činnosti 2018



Statutární město Přerov: SAS pro osoby se zrakovým postižením v Přerově v roce
2018



Realizaci jazykových kurzů (angličtina, němčina) v Prostějově podpořilo Statutární
město Prostějov.

5. Sociální rehabilitace
postižených









-

podpora

zaměstnávání

zrakově

dlouholetá zkušenost s umísťováním zrakově postižených uchazečů na trh práce
bezplatná podpora a pomoc při hledání a při přípravě na zaměstnání
služby pracovníka v Olomouci, Prostějově, Šumperku a v Přerově (zprostředkování
kontaktu se zaměstnavateli přímo v daném regionu)
spolupráce se sociální firmou Ergones (zaměstnávání zrakově postižených osob)
individuální podpora při hledání zaměstnání, sestavení profesního profilu, diagnostika
pracovních kompetencí, pomoc při sestavení životopisu, oslovení zaměstnavatele,
příprava na výběrové řízení
kurzy sociálních a pracovních dovedností, přednášky, Job cluby, zprostředkování PC
kurzů, přístup k internetu
exkurze u zaměstnavatele, příprava na praxi u zaměstnavatele
podpora při uzavírání pracovní smlouvy a při zapracování, pracovní asistenci
na pracovišti

Pravidelné kurzy a skupinová setkání a další vzdělávací či aktivizační činnosti
 besedy o bariérách
 kurzy rozvoje osobnosti
 zvyšování komunikačních dovedností v Prostějově
 sdílení zkušeností z tréninkového zaměstnávání
 přednášky na téma práce a životní styl, mezilidské vztahy
 kurz Angličtiny v Prostějově
 besedy s psycholožkou
 Job cluby
 posezení a besedy svépomocného charakteru
 exkurze k zaměstnavatelům
Pracovní úspěchy našich klientů
Z klientů TyfloCentra Olomouc včetně regionálních středisek 34 klientů v roce 2018
pracovalo nebo nadále pracuje. 14 klientů mělo možnost pracovat v tréninkovém
zaměstnávání. Na volném trhu práce se podařilo zaměstnat díky podpoře pracovnic
TyfloCentra 8 klientů. Jako podporu zaměstnávání klienti absolvovali kurzy práce
na počítači, externě rekvalifikace jako sanitář nebo pracovník v sociálních službách.
Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
SOCIÁLNÍ

REHABILITACE

–

podpora zaměstnanosti
Uživatelé služby (uzavřená smlouva)

počet osob

65

Muži

počet osob

26

Ženy

počet osob

39

Kontakty

počet

259

Intervence

počet

2944

V roce 2018 byla činnost financována Individuálním projektem Olomouckého kraje –
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.
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6.

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

Projekt „Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém kraji“,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/00022298 byl zahájen 1. 11. 2016 a ukončen 31. 10. 2018.
Cílem projektu byl „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 nabízel čtyři základní pilíře. Od motivačních kurzů, poradenství přes počítačovou
gramotnost, vytvoření pracovních míst a asistenční program. 24 účastníků projektu v rámci
motivačního a poradenského programu získalo informace, zkušenosti, znalosti a dovednosti
potřebné pro návrat na trh práce. 12 účastníků projektu dostalo možnost naučit se ovládat
náročnou kompenzační pomůcku – PC, potřebnou k výkonu práce a 12 osob získalo pracovní
zkušenost po dobu 7,5 měsíců v rámci nově vytvořených pracovních míst, která dávala
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.
Projekt splnil všechna očekávání a byl dobrou zkušeností pro všechny jeho účastníky.
Tento projekt je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

11

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:
The PLES

09. 2. 2018

1 Kč z kávy pro TC na SHELL společnosti NB OILTEC

Celý rok 2018

Cena Ď Brno

19. 4. 2018

Majáles UP

9. 5. 2018

Veletrh sociálních služeb

18. 5. 2018

Kino Metropol naslepo

30. 5. 2018

Moravia Sport Expo - půlmaraton

22. - 23. 6. 2018

Fingers Up festival Mohelnice

30. 6. 2018

Haptický model radnice – slavnostní předání

17. 8. 2018

Sportovní den pro seniory

13. 9. 2018

Olomoucký den kávy

30. 9. 2018

Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

4. 10. 2018

Den lidí bez domova

10. 10. 2018

Charitativní stříhání v Doe's Barber Shop

13. 10. 2018

Charitativní degustace vín v OPEN WINE

16. 10. 2018

Kino Metropol naslepo

24. 10. 2018

UnWritten - verniasáž a výstava projektu Walkers on
the moon

19. 11. 2018

Den otevřených dveří Prostějov – prezentace služeb
TC veřejnosti
Den otevřených dveří Šumperk – prezentace služeb
TC veřejnosti
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14. 11. 2018
14. 11. 2018

Den otevřených dveří Olomouc – prezentace služeb
TC veřejnosti

15. 11. 2018

Den otevřených dveří ERGONES – prezentace služeb
veřejnosti

27. 11. 2018

Vánoční jarmark RCO

28. 11. /5. 12. / 12. 12.
2018

Vánoční trhy – prodej punče – stánek DMPŽ

22. 12. 2018

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, ZZIP studio, olomouc.cz,
olomouckadrbna.cz, Olomoucký deník, OL4you, ČTK a další.
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Veřejná sbírka TyfloCentra „Pomáháme nevidomým“
V roce 2018 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, 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 2018 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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8.

Doplňkové činnosti
Odstraňování informačních bariér
Zpřístupnění zrakově postiženým klientům důležitých informací, které je upozorňují
na nástrahy na cestách v Olomouci a v lokalitách, ve kterých se pohybují, na novinky,
akce kulturní a sportovní, které se v Olomouci konají.


Majáček Extra Line – krátké textové zprávy s aktuálními informacemi (informace
o událostech v TyfloCentru, pozvánky, dopravní informace).
Počet odběratelů: 330 emailových účtů
Počet zpráv: 119



SMS zprávy přímo do mobilu (pozvánky, dopravní informace).
Počet odběratelů: 26 telefonních čísel
Počet zpráv: 101

Odstraňování architektonických a dopravních bariér
Řešíme:
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nebezpečná místa na pozemních komunikacích a veřejně přístupných budovách
špatné stavy chodníků, nevhodně zabezpečené překážky a výkopy
předměty čnící do oblasti obličeje chodců – přerostlá zeleň, vyčnívající cedule,
značky, lešení
poruchy akustických prvků (zvuková signalizace přechodů pro chodce, hlasové
majáčky, vnitřní i venkovní hlášení vozidel MHD, hlasové výstupy elektronických
informačních panelů, inteligentních zastávek)
problémy při cestování veřejnou dopravou
další bariéry při samostatném pohybu
Řešení bariér v ulicích

55

Konzultace bariér

78

Nahlášené bariéry

44

Vyřešené bariéry

28

Technická podpora a půjčovna kompenzačních pomůcek


Podpora úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek (speciální
zpřístupněná PC a další digitální zařízení)



Půjčovna:
o náročné elektronické pomůcky
o pomůcky drobné denní potřeby
o digitální nebo páskové diktafony
o ozvučený mobilní telefon
o tandemová kola
Prezentace služeb půjčovny:
 web TyfloCentra Olomouc, o.p.s.
https://www.tyflocentrum-ol.cz/pujcovna-pomucek-a-tandemu/
 webové stránky Olomouckého kraje: https://kp.olkraj.cz/
Technická podpora/zásahy

198

Technické konzultace (telefonické, email)/počet

42

Půjčovna kompenzačních pomůcek/počet

6

Doplňkové služby pro osoby se zdravotním postižením podpořilo v roce 2018 Statutární
město Olomouc.
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9.

Zvyšování kvalifikace
V rámci zvyšování kvality služeb a činností TyfloCentra Olomouc, o.p.s. se pracovníci
zúčastnili následujících akcí za účelem zvyšování a rozvíjení odbornosti.
Školení:
Edupol, v.o.s

Základy jak na emoce – klienta i vlastní,
Komunikace s klienty užívajícími návykové látky

Quip, z.ú.

Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby,
Osobní dokumentace v sociálních službách

Tyflokabinet SONS ČR

Vzdělávací program pro pracovníky působící
v sociálních službách

Tudytam, z.s.

Individuální plánování

MAVO s.r.o.

Úvod do standardů kvality sociálních služeb

Zřetel s.r.o.

Podpora změny a motivace klientů

e-Inkluze, z.s.

Úvod do problematiky poskytování sociálních
služeb osobám se zrakovým a vícečetným
postižením

Odborné stáže:

Tyfloservis, o.p.s., Svaz tělesně postižených

Školicí akce:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Supervize:

6 skupinových, 7 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
ředitel organizace

zástupce ředitele
pro sociální firmu

vedoucí potisku a
služeb

2 x tiskař

2 x pracovník úklidu

marketigový
zástupce

administrativní
pracovník

vedoucí jazyků

vedoucí keramika

4 x lektor jazyků

2 x keramik

vedoucí
pomůcek/technik

technik/ prodejce

2x administrativní
pracovník

prodejce/ obchodní
zástupce
V roce 2018 bylo průběžně v sociální firmě zaměstnáno 15 pracovníků, z toho všechni
se zdravotním omezením. Během roku pro naši firmu pracovali dle potřeby další 3 pracovníci
na DPP se zdravotním omezením.
I.

Prodej kompenzačních pomůcek
 Nabízíme:
o elektronické kompenzační pomůcky:
 zvětšovací elektronické lupy
 ozvučené mobilní telefony
 braillský řádek
 počítačové sestavy
o poradenství s výběrem vhodné kompenzační pomůcky
o úpravu prostředí daného produktu na konkrétní požadavky klienta
o pomoc se získáním finančního příspěvku
V roce 2018 jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu INSPO v Praze, kde jsme
prezentovali naše produkty. Spolupracovali jsme s TyfloServisy v rámci ČR.
Intenzivně jsme se věnovali prezentaci pomůcek a ostatních produktů po celé
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republice, prezentovali se na akcích, které pořádala SONS, prováděli prezentace
našich pomůcek pro pracovníky úřadu práce a pro jejich klienty.
II.

Grafika a potisk
 Potisk reklamních předmětů sublimačním potiskem (hrnky, polštářky, pivní
korbely, zátěry, puzzle, stínítka do aut, batůžky, trika, tašky, termohrnky, a další
drobné předměty).
 Výroba butonů s potiskem (různé velikosti a varianty, jako odznak, magnet,
otvírák, zrcátko) dle objednávek napříč celou republikou na turistické a sportovní
akce (Klub českých turistů, Sokol, TJ, Skauty), na propagaci firem, různých akcí,
rodinné události jako svatby, narozeniny, a také i na dětské závody, tábory
a podobně.
 Návrhy a tisk diplomů, zpracování a tisk publikací, letáků, vizitek, pohlednic
a podobně ((NE)VIDITELNÁ výstava v Praze, RS Bene Servis, www.avacon.cz,
Klub českých turistů, Tělovýchovné jednoty, Dobré místo pro život, Olomoucký
kraj, Hasiči, spolky pořádající dětské tábory, o.s. Internetporadna ,ZŠ a MŠ
Slatinice, a další subjekty). Zhotovujeme objednávky i pro jednotlivé zákazníky od
1 kusu.

III.

Úklid
 Komerční úklid v Tyfloservisu Olomouc.
 Úklid v prostorách TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a Ergonesu.

IV.

Keramika
 Výroba polévkových misek na podporu akce Dobrého místa pro život Den lidí
bez domova, která se konala na Horním náměstí v Olomouci dne 10. 10. 2018.
V roce 2018 se vyrobilo celkem 470 kusů misek, které si objednali firmy NB Oiltec
s.r.o., NAVARA Foto s.r.o., PCRK, a.s. a Dům u parku, s.r.o.
 Výroba keramiky s tématikou velikonoční, MDŽ, vánoční. Tato keramika
se prezentovala a prodávala na jarmarcích konaných v Regionálním centru
Olomouc a na jarmarku v Prostějově.
 Výroba drobných keramických polotovarů dle objednávek do mateřských
a základních škol, na akce pořádané různými spolky.
 Výroba užitkové keramiky (hrnky – např. i pro Tyflopomůcky Olomouc, vázy,
džbány, talíře, a podobně) dle poptávky a možností výroby. Tyto výrobky
se prodávali drobným odběratelům, jednotlivcům a na pořádaných jarmarcích.
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V.

Jazyková sekce
Výuka jazyků:
 FRANCOUZŠTINA (prezenční i dálkovou formou)
 ITALŠTINA (prezenční i dálkovou formou)
 ANGLIČTINA (dálkovou formou)
 NĚMČINA (dálkovou formou)
Forma výuky:
 prezenční v sídle firmy ERGONES na ul. Heyrovského 35, Olomouc
 prezenční v sídle Vaší firmy nebo organizace (v rámci Olomouce)
 Skype: celá Česká republika
Službu využívají:
 jednotlivci (od začátečníků až po pokročilé)
 zaměstnanci společnosti
 zdravotně znevýhodnění
 senioři
Největší zájem ze strany klientů je o individuální výuku. Jednotlivé lekce mají délku
trvání 45, 60 nebo 90 minut a to zpravidla 1x týdně. Dle potřeb klienta umožňujeme
i intenzivnější výuku. Aktuálně u nás studuje kolem 60 klientů.
V roce 2018 se konaly také letní intenzivní kurzy. Výuka probíhala každý den v délce
trvání 90 minut po dobu jednoho týdne. Témata byla vybírána s ohledem na znalost,
pokročilost a přání klientů. Největší zájem klientů byl o anglický jazyk.
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11. Zpráva o hospodaření v roce 2018

21

22

23

24

25

26

11.1. Příloha v účetní závěrce

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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11.2

Zhodnocení účetní závěrky a údajů v ní obsažených

Účetní závěrka za rok 2018 byla podrobena auditu. Zpráva nezávislého auditora je
přílohou této výroční zprávy.
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12. Závěrečné slovo a poděkování
Rok 2018 byl rokem relativně stabilním a poklidným. Nedocházelo k žádným výrazným
negativním výkyvům. V tomto roce jsme úspěšně dokončili realizaci dvou evropských
projektů zaměřených na pracovní uplatnění zrakově postižených lidí. Jednalo se o projekt
Nácvik trasy – profesní příprava a pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením
v Olomouckém kraji a projekt realizovaný Olomouckým krajem na podporu sociální
rehabilitace. Oba projekty byly velice úspěšné a naplňovaly poslání naší organizace ve
smyslu postavení TyfloCentra Olomouc jako největšího zaměstnavatele zrakově postižených
v Olomouckém kraji. V odborném poradenství došlo, dle předpokladu, k nárůstu intervencí
týkajících se poradenství v oblasti náročných elektronických pomůcek, zejména mobilních
telefonů. V sociálně aktivizační službě pak největším úspěchem byla akreditace počítačového
kurzu, čímž se rozšířila paleta odborných činností TyfloCentra. Poradenství a řešení
bezbariérovosti pro naši cílovou skupinu bylo v tomto roce více zaměřeno na podporu nejen
v Olomouci, ale i v regionálních městech – v Přerově, Prostějově a v Šumperku. Neméně
důležitou a výraznou činností TyfloCentra byly osvětové přednášky na školách, které
probíhaly v průběhu celého roku za velkého přispění našich kolegů i klientů. Tento formát
osvěty se těšil velkému úspěchu a zájmu ze strany škol a mateřských školek.
V roce 2018 se všem sekcím firmy Ergones podařilo pokrýt své náklady. Velmi se dařilo sekci
jazyků a opět byl zájem o intenzivní týdenní jazykové kurzy. K mírnému nárůstu zakázek
došlo i v sekci potisků a sekci keramiky, čímž byla pracovní kapacita zaměstnanců Ergonesu
rovnoměrně využita po celý rok.
Ráda bych poděkovala všem svým kolegům, zaměstnancům TyfloCentra Olomouc
za spolupráci, našim klientům a také správní radě za důvěru v roce 2018. Vážíme si podpory
ze strany firemních dárců i jednotlivců a rovněž ze strany Olomouckého kraje a měst
Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci
v roce 2019.
Mgr. Věra Bartošová
ředitelka
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V roce 2018 nás podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

mEATing poINts s.r.o.

Olomoucký kraj

Alza.cz a.s.

Statutární město Olomouc

DELIKOMAT s.r.o.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Antonín Joch – kovoobrábění

Úřad práce v Olomouci

Richard Laně

Statutární město Prostějov

Karel Višňovský

Statutární město Přerov

Petr Jakubek

město Šumperk

Hanácká pálenice Těšetice, s.r.o.

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, z.s.

ADP – SANCO, s.r.o.

Dobré místo pro život o.s.

AVITIS s.r.o.
Iveta Synková

Fórum dárců, z.s.

Radek Chudý

Nadace člověk člověku

OPENWINE, s.r.o.

Nadace Via

MAKRO Olomouc

Innogy Česká republika, a.s.

DŮM U PARKU, s.r.o.

KPMG Česká republika, s.r.o.

Moravské divadlo Olomouc

DARUJME.CZ

NAVARAFOTO, s.r.o.

A. W. spol. s r. o.

PCRK, a.s.

DIMA Olomouc, s.r.o.

Pivovar Chomout

Doe´s Barber Shop

Pražírna kávy KIKAFE

Nestlé Česko, s.r.o.

RUNZECH

RUNCZECH

SLAM Syndicate s.r.o.

DCI KINO Olomouc s.r.o.

TRIUMPH OLOMOUC

Siemens, s.r.o.

WEBA, s.r.o.

RPSC ideas s.r.o.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Česká spořitelna, a.s.

Český rozhlas Olomouc

ZŠ a MŠ Olomouc - Nemilany

OL4you

Globus ČR, k.s.

Olomouc.cz

RefitClinic s.r.o.

Olomoucká drbna

GRM Systems s.r.o.

Olomoucký deník

TOOL Construction s.r.o.

TV Morava

NB OILTEC, s.r.o.

ZZIP

CarTec Olomouc s.r.o.
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RunCzech, seriál běžeckých závodů po ČR pomáhá i TyfloCentru Olomouc

Olomoucký půlmaraton, RunCzech pomáhají 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 2018 skončila a my získali účastí v tomto projektu 77 280,- na podporu našich
služeb a klientů se zrakovým postižením.
V tomto roce nás opětovně podpořil i primátor města Olomouce, firmy WEBA, JOHN CRANE
a S+C ALFANAMETAL.
Pevně věříme, že tato spolupráce a projekt #bezprodobrouvec bude pokračovat i v roce
2019 a bude mezi veřejností ještě více v oblibě. Jsou totiž projekty, které mají smysl
a pomáhají.

Tomáš Helísek – fundraiser & PR
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Příloha č. 1 - Zpráva nezávislého auditora
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