
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Výroční zpráva 2020



2 

 

 

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:  www.tyflocentrum-ol.cz 

  najdete nás i na facebooku 

Banka:  Fio banka, a.s. č. ú.: 2000580913/2010 

IČ:  25 86 22 94 

DIČ:  CZ 25 86 22 94 

Regionální střediska: 

Olomouc:   773 642 932 

Prostějov:   730 870 761 

Přerov:   730 870 766 

Šumperk:  730 870 769 

 

Sociální firma Ergones 
Heyrovského 421/35, 779 00 Olomouc 

  730 870 768 

e-mail:  info@ergones.cz 

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

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

Číslo živnostenského oprávnění: SMOL/109185/2013/OZIVN/Mur 
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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. 
 
V lednu 2020 došlo k obměně členů jak Správní, tak i Dozorčí rady. 
Paní Marii Kebrdlovou nahradila ve Správní radě paní Eva Pavelková. V  Dozorčí 
radě ukončila svoji činnost paní Květoslava Nejeschlebová, kterou nahradil 
pan Vratislav Muzikant. Dovolte mi, abych využil tuto příležitost a veřejně oběma 
odcházejícím dámám poděkoval za vše, co pro naše TyfloCentrum udělaly.  
 
Na rok 2020 budeme všichni vzpomínat jako na zcela výjimečný, unikátní, 
nezapomenutelný, a mohl bych jistě přidávat další a další adjektiva – zkrátka 
celosvětová pandemie Covid 19 poznamenala nejen náš životní styl, ale celý náš 
život a samozřejmě i činnost našeho TyfloCentra a jím poskytovaných služeb. 
Podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí jsme museli v březnu 
pozastavit poskytování celé Sociálně aktivizační služby, rovněž také pozastavit 
doplňkové služby v oblasti odstraňování bariér. Avšak i poskytování ostatních 
služeb muselo probíhat ve zcela speciálním režimu v době buď úplného nebo 
velmi omezeného shromažďování osob ve vnitřních prostorách a mnohdy 
i venku. 
 
I v těžkých podmínkách a za speciálního režimu v roce 2020 působilo 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ve dvou hlavních oblastech – v poskytování 
sociálních služeb pro těžce zrakově postižené a v sociálním podnikání. Popis 
jednotlivých služeb a činností v obou těchto oblastech naleznete na následujících 
stránkách. Zde 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.  
 
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. 
 
V neposlední řadě také děkuji zaměstnancům společnosti za jejich práci a věřím, 
že společně, i přes všechny nástrahy a překážky, naplníme naše poslání. 

 

Václav Polášek 
předseda Správní rady  
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2. Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů 
v průběhu roku 2020 

V roce 2020 došlo ke změnám ve složení Správní a Dozorčí rady.   

Od 1. 1. 2020 se novou členkou Správní rady stala Mgr. Eva Pavelková, MBA, 
novým členem Dozorčí rady Ing. Vratislav Muzikant. 

3. Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 
2020 

 
Správní rada Dozorčí rada 

Předseda:  Mgr. Václav Polášek  Předseda:  Gabriela Drozdová 

  

Členové: Členové: 

Ing. Dagmar Filgasová Ing. Dagmar Mičková 

Mgr. Eva Pavelková, MBA  Ing. Vratislav Muzikant 
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4. Organizační struktura 
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5. 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: 363 
 
Pomoc při provozu a používání náročných elektronických 
kompenzačních pomůcek. 
 
Počet kontaktů a intervencí: 404 
 

Informace o náročných elektronických kompenzačních pomůckách 
a možnosti zácviku s nimi. 
 

Poskytování pracovně a sociálně právních informací.  
 

Poradenství při výběru vhodné náročné elektronické kompenzační 
pomůcky, praktické vyzkoušení kompenzační pomůcky před jejím 
pořízením  
 

Počet kontaktů a intervencí: 390 
 

V rámci odborného poradenství bylo vystaveno uživatelům 82 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 uživatelům pro potřeby 
jednání s ÚP.  
 

Počet kontaktů a intervencí: 206 
 

Zprostředkování služeb půjčovny:  
 

Půjčení pomůcek využilo v roce 2020: 7 uživatelů  
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Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb  
 

Název  Jednotka  Číslo  

Uživatelé služby anonymní  počet osob  356  

Uživatelé služby  počet osob  80  

Muži  počet osob  198  

Ženy  počet osob  238  

Kontakty  počet  334  

Intervence  počet  1029  

 
Službu Odborné sociální poradenství v roce 2020 finančně podpořil Olomoucký 
kraj a Statutární město Olomouc.  
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6. Sociálně aktivizační služby  

� dlouholetá zkušenost s prací s osobami se zrakovým postiženým  
� bezplatná podpora a pomoc v nepříznivé životní situaci  
� kontaktní pracovníci v Olomouci, Prostějově a v Šumperku  
� kurzy PC – individuální výuka s lektorem  
� druhy PC kurzů: přípravný, základní, nástavbový, akreditovaný rekvalifikační 

kurz  
� volnočasové aktivity: sport (zvuková střelba, turistika, jóga), kultura, klubová 

činnost, výtvarné a vzdělávací kurzy (např. pletení z pedigu, keramika, výuka 
cizího jazyka)  

 
Specifický rok 2020 

Rok 2020 byl velmi specifický vzhledem k pandemii nemoci Covid-19, která 
všechny velmi zasáhla. Situace se projevila i na sociálně aktivizační službě, jejíž 
činnost byla na jaře pozastavena a poté byla poskytována v nouzovém režimu 
(v návaznosti na nařízení Vlády ČR), tzn., že pracovníci s uživateli pracovali 
z větší míry prostřednictvím telefonu, e-mailu a jiných komunikačních kanálů. 
I přesto byla služba využívána hojně, i když někdy jinak, než jsme zvyklí 
(zprostředkování a distribuce ochranných a hygienických pomůcek, pomoc 
a podpora v oblasti nově vyplynutých stavů v souvislosti s nemocí Covid-19 
apod.). Omezení nás také donutilo volit nové způsoby práce s uživateli, např. 
vznik online přednášek. Mimo vyhlášené nouzové stavy byla služba poskytována 
v běžném režimu, ale za zvýšených ochranných a hygienických opatření. 

  
Pravidelné aktivity:   

skupinová setkání s odbornou lektorkou sociálních dovedností; výtvarné 
dílny; kurz pletení z papíru; střelba z laserové pistole – zvuková střelba; besedy 
na různá témata; duševní hygiena; nácvik jemné motoriky; jóga; online 
přednášky a besedy (zavedeny z důvodu opatření vztahující se k situaci s Covid-
19) 

  
Vzdělávací kurzy  

Přípravný kurz (PC); Základní kurz (PC); Základní kurz (mobil); Nástavbový kurz 
(PC); Udržovací kurz (PC); Rekvalifikační kurz: Obsluha osobního počítače 
(akreditováno MŠMT).  
  
Malá ukázka proběhlých skupinových akcí: 

� Turistická akce Zmrzlé Hanák; 

� Poznávání ptačích hlasů;  

� Návštěva Balneoparku v Jeseníkách; 

� (Ne)obyčejná jízda;  

� Novinky v oblasti techniky (online přednáška);  Aplikace pro iOS a PC 
(online přednáška) 
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 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb   

 

  
Sociálně aktivizační služby v roce 2020 finančně podpořili: 

� Olomoucký kraj 

� Statutární město Olomouc 

� Statutární město Prostějov 

� Statutární město Přerov 

� Město Šumperk 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA  

Uživatelé služby (uzavřená smlouva)  počet osob    133  

Muži  počet osob     50  

Ženy  počet osob     83  

Kontakty  počet  1361  

Intervence  počet  855  
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7. Sociální rehabilitace - podpora zaměstnávání zrakově 
postižených 

� dlouholetá zkušenost s pomocí a podporou zisku zaměstnání osob se 
zrakovým postižením na trhu práce 

� individuální jednání se zájemci o zaměstnání; skupinová setkávání 
� bezplatná podpora a pomoc při hledání a při přípravě na zaměstnání 
� možnost využít internet a PC k hledání zaměstnání a oslovování 

zaměstnavatelů 
� podpora a pomoc při tvorbě profesního profilu, diagnostiky vlastních 

schopností a dovedností a testů kompetencí; asistence uchazečům při hledání 
zaměstnání; asistence u zaměstnavatele na pracovišti; zprostředkování PC 
kurzů jako pracovní pomůcky 

� služby pracovníka v Olomouci, Prostějově, Šumperku a v Přerově 
(zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli přímo v daném regionu) 

� informační semináře a prezentační akce 
� úzká spolupráce s úřady práce a institucemi poskytujícími návazné služby 
 
Specifický rok 2020 

Rok 2020, který byl výjimečný v mnoha směrech, se projevil i na službě Sociální 
rehabilitace, kdy z důvodu vyhlášení nouzových stavů byla služba poskytována  
v nouzovém režimu (v návaznosti na nařízení Vlády ČR), tzn., že pracovníci  
s uživateli pracovali z větší míry za pomoci telefonu, e-mailu nebo jiných 
komunikačních kanálů. I přesto byla služba hodně využívána, např. poradenství 
v oblasti práv zaměstnanců a zaměstnavatelů, pomoc v orientaci nových 
informací ohledně pandemie Covid-9, distribuce ochranných a hygienických 
pomůcek, pomoc a podpora v oblasti nově vyplynutých stavů v souvislosti 
s nemocí Covid-19 apod. Mimo vyhlášené nouzové stavy byla služba poskytována 
v běžném režimu, ale za zvýšených ochranných a hygienických opatření. 

 
Pravidelné kurzy a skupinová setkání a další vzdělávací či aktivizační 

činnosti: 

besedy o bariérách; kurzy rozvoje osobnosti; zvyšování komunikačních 
dovedností; přednášky týkající se kompenzačních pomůcek; besedy s odborným 
lektorem sociálních dovedností; posezení a besedy svépomocného charakteru; 
exkurze k zaměstnavatelům; online přednášky. 

 
Pracovní úspěchy našich uživatelů  

Z uživatelů TyfloCentra Olomouc včetně regionálních středisek 25 uživatelů v roce 
2020 pracovalo nebo nadále pracuje. Na volném trhu práce se podařilo 
zaměstnat díky podpoře pracovnic TyfloCentra Olomouc 5 uživatelů. 
Jako podporu zaměstnávání uživatelé absolvovali v rámci TyfloCentra Olomouc 
kurzy práce na počítači. 
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Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – podpora zaměstnanosti 

Uživatelé služby (uzavřená smlouva)  počet osob 51  

Muži  počet osob 22  

Ženy  počet osob 29  

Kontakty  počet 283  

Intervence  počet 1148  

Skupinová setkávání  počet 35  

  

 
Sociální rehabilitaci v roce 2020 finančně podpořili: 
 

� Olomoucký kraj  
� Statutární město Olomouc  
� Statutární město Přerov 
� Statutární město Prostějov 
� Město Šumperk   
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8. Propagace a osvěta 

Po celý rok 2020 probíhala akce darování 1 Kč z kávy pro TyfloCentrum Olomouc 
na čerpací stanici SHELL společnosti NB OILTEC. Dále se po celý rok konaly 
Selské trhy. 

 
Přehled akcí datum 

Prožitkový workshop - Chropyňská strojírna, a.s. 7. 3. 2020 

Den lidí bez domova 10. 10. 2020 

Charitativní prodej poukazů do holičství - Doeś Barber shop 1. 12. 2020 

REFIT TEA – podpora TyfloCentra formou prodeje keramiky 

a čaje 

 

  

 

 

„Den lidí bez domova“ 

 Keramické misky na polévku ze sociálního podniku Ergones pomáhaly i 

v roce 2020. 

Známé osobnosti, sportovci, firmy i redaktoři olomouckých médií každoročně na Horním 

náměstí prodávají polévky ve speciálních keramických miskách, které vyrobili lidé 

se zrakovým postižením z TyfloCentra Olomouc – sociální firmy Ergones. Tyto misky 

si předem v sociálním podniku kupují firmy, aby podpořily tyto zaměstnance. Díky tomu 

má keramická dílna Ergones práci na celý rok a lidé se zrakovým postižením uplatnění 

na trhu práce. Každoročně se vyrobí kolem 500 kusů takových misek na polévku.  

Ač byl rok 2020 v mnoha ohledech jiný, na misky a dobrou věc se nezapomnělo. 

Do posledních chvil se nevědělo, zda se akce skutečně uskuteční. Nakonec se misky díky 

Dobrému místu pro  život prodaly bez polévek, online. Díky solidaritě a účasti všech 

se prodalo všech 420 kusů misek a pro Charitu Olomouc se tak získalo 43 854,- Kč.  

Největší díky patří firmám, lidem, díky kterým se mohly misky vyrobit i v této náročné 

době. Podpořilo se tak zaměstnávání osob se zrakovým postižením v sociálním podniku 

Ergones.  
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Děkujeme všem za podporu sociální firmy Ergones a budeme se těšit 

na rok 2021. 

Tomáš Helísek – fundraiser/PR 
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9. Veřejná sbírka TyfloCentra Olomouc, o.p.s. „Pomáháme 
nevidomým“ 

V roce 2020 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 2020 byla sbírka konána následujícím způsobem: 

� příspěvky na sbírkový účet 

� pokladničky. 
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10. 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 Olomouc, pozvánky, dopravní informace).  

Počet odběratelů: 335 emailových účtů 

Počet zpráv: 73 

� SMS zprávy přímo do mobilu (pozvánky) 

Počet odběratelů: 25 telefonních čísel 

Počet zpráv: 23 

◼ Odstraňování architektonických a dopravních bariér  

Řešíme: 

� 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 26 

Konzultace bariér 49 

Nahlášené bariéry 31 

Vyřešené bariéry 17 
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◼  Technická podpora a půjčovna kompenzačních pomůcek  

Podpora úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek (speciální 

zpřístupněná PC a další digitální zařízení)  

 

� Půjčovna:   

➢ náročné elektronické pomůcky 
➢ pomůcky drobné denní potřeby 
➢ digitální nebo páskové diktafony  
➢ ozvučený mobilní telefon 
➢ tandemová kola  

 

Prezentace služeb půjčovny:  

� web TyfloCentra Olomouc, o.p.s. https://www.tyflocentrum-ol.cz/pujcovna-

pomucek-a-tandemu/  

� přehled kompenzačních pomůcek - webové stránky Olomouckého kraje:  

https://kp.olkraj.cz/ 

 

V roce 2020, v období koronavirových opatření, vzrostl několikanásobně počet 

zásahů technické podpory a technické konzultace. V tomto období naši uživatelé 

využívali více ke komunikaci s rodinou, přáteli a okolím své PC, notebooky 

a chytré telefony.  

  

Technická podpora/zásahy 334 

Technické konzultace (telefonické, email) 368 

Půjčovna kompenzačních pomůcek/počet 7 

 

Doplňkové činnosti pro osoby se zdravotním postižením podpořilo v roce 2020 

Statutární město Olomouc, Statutární město Přerov, Nadace ČEZ, Nadace 

prof. Vejdovského, Nadace Leontinka. 
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11. 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.  

Název kurzu Vzdělávací zařízení Počet 

hodin 

Počet 

účastníků 

Řešení konfliktů CARITAS VOŠ 16 3 

Slovní sebeobrana Zřetel, s.r.o.  8 1 

Jak ustát manipulativní chování  Quip, z.ú. 8 2 

Vliv emocí na komunikaci Mgr. Markéta Vaculová    

Příprava poskytovatele sociálních 

služeb na inspekci kvality 

Zřetel, s.r.o. 8 1 

Syndrom vyhoření Zřetel, s.r.o. 8 1 

Co vám napoví lidská neverbální 

komunikace a jak toho využít v 

sociální práci 

CARITAS VOŠ 8 2 

Role manažera II.: Efektivita a 

de/motivace v každodenní práci 

manažera 

TUDYTAM, z.s. 8 1 

Sociálně – právní minimum Zřetel, s.r.o. 8 1 

Terénní sociální práce v praxi Zřetel, s.r.o. 8 1 

Komunikace s klientem 

manipulátorem 

Rozběh mysli, z.s. 16 3 

Dávky hmotné nouze Mgr. Jiří Vlček, DiS.  8 1 

Časté chyby při inspekcích kvality 

a jak se z nich poučit 

Mgr. Jiří Vlček, DiS.  8 1 

Odborné stáže:  Tyfloservis, o.p.s., Vězeňská služba ČR, Jsme tady, o.p.s.  

Supervize:   sociální služby:   3 skupinové, 1 individuální 

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  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 2020 bylo průběžně v sociální firmě zaměstnáno 17 pracovníků, k datu 

31. 12. 2020 to bylo celkem 15 pracovníků, z toho všichni se zdravotním 

omezením. 

 

Firma provozuje svou činnost v pěti sekcích.  V roce 2020 jsme se jako všichni, 

bohužel potýkali s pandemickou situací. Tím pádem se to projevilo na celkové 

situaci ve všech 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, 

které připravuje vždy dle potřeby a přání klienta. Má již za sebou několikaleté 

zkušenosti, které dále rozvíjí a rozšiřuje.  

V našem sortimentu máme různé druhy lup včetně lupy s českou hlasovou 

syntézou, slabozraký si tak může nasnímaný dokument nechat přečíst nahlas. 
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Dalším stálým produktem je speciální uživatelské prostředí a odečítač obrazovky 

Corvus pro mobilní telefony s operačním systémem Android. 

 

Nadále sekce poskytuje odborné poradenství a zaškolení. Spolupracuje 

s TyfloServisy v rámci ČR. Bohužel z důvodu pandemické situace, kdy byly 

částečně několikrát během roku uzavřeny či omezeny sociální služby a setkávání 

lidí, byly tyto aktivity velmi omezeny. I přesto se naši pracovníci snažili 

dle možností prezentovat a prodávat co nejvíce naše produkty.  

 

II. Grafika a potisk 

 

Sekce se věnuje potisku reklamních předmětů sublimačním potiskem. 

Potiskujeme hrnky, polštářky, pivní korbely, zástěry, puzzle , stínítka do aut, 

batůžky, trika, tašky, termohrnky, přívěsky a další drobné předměty, které 

se postupně rozšiřují dle poptávky a nabídky. 

 

Dalším hlavním výrobním produktem jsou butony s potiskem. Butony vyrábíme 

dle objednávek napříč celou republikou na turistické a sportovní akce pro Klub 

českých turistů, Sokol, TJ, Skauty. Dále na propagaci firem, různých akcí, rodinné 

události jako svatby, narozeniny, a také i na dětské závody, tábory a podobně. 

Butony vyrábíme v různých velikostech a variantách, jako odznak, magnet, 

otvírák, zrcátko. 

  

Nabízíme činnosti, jako jsou návrhy a tisk diplomů, zpracování a tisk publikací, 

letáků, vizitek, pohlednic a podobně.  

 

Bohužel v této sekci, jelikož je zaměřena především na různé akce, hlavně 

od sportovních organizací, pro které vyrábíme zhruba 90 % výrobků, byl propad 

asi nejcitelnější. Zaměřili jsme se na drobné zákazníky, kteří aspoň částečně 

pokrývali výrobu v sekci. Zhotovujeme objednávky i pro jednotlivé zákazníky 

v počtu 1 kusu. 

 

III. Úklid 

 

Pracovníci této sekce provádí komerční úklid v Tyfloservisu Olomouc, zajišťují 

také úklid v prostorách TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a Ergonesu. 
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IV. Keramika 

 

V keramické dílně byla opět hlavní náplní výroba polévkových misek, které 

si objednaly firmy na podporu akce Dobrého místa pro život „Den lidí 

bez domova“, která se úspěšně koná na Horním náměstí v Olomouci každoročně 

10. 10.  Letošní ročník byl z důvodu pandemické situace jiný, bez polévek, přesto 

si lidé misky rozebrali.   

Na tuto akci konanou v roce 2020 se vyrobilo celkem 420 kusů misek, které 

si objednaly firmy: NB Oiltec s.r.o., NAVARAFOTO s.r.o., Gastroland restaurans 

s.r.o. a Oto Košta. 

  

Nadále sekce vyráběla keramiku s tématikou velikonoční, MDŽ, vánoční. Tato 

keramika se také prodávala ohledně pandemické situace omezeně, jelikož bylo 

zrušeno plno trhů jako velikonoční, vánoční v RCO. Podařilo se nám během 

letních měsíců prodávat na několika trzích, které pořádala Flora a na vánočních 

trzích, které byly omezeně otevřeny v Prostějově. Velmi nás i podpořilo nestátní 

zdravotnické zařízení RefitClinic s.r.o., kde nás podpořili prodejem našich 

výrobků.  

 

V. Jazyková sekce 

 

Jazyková sekce nabízí výuku anglického, francouzského, italského, španělského 

a německého jazyka. Výuka je poskytovaná prostřednictvím programu Skype. 

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. Této sekce se pandemická situace nedotkla, jelikož forma 

výuky je vedena virtuálně. 

Klasickou výuku jsme během letních prázdnin rozšířili o intenzivní týdenní kurzy. 

Výuka tak probíhala každý den v délce trvání 90 minut. Témata této výuky byla 

vždy vybírána s ohledem na znalost, pokročilost a přání klientů. 

Největší zájem klientů je o anglický jazyk. Ale špatně si nevedou ani jazyky 

románské. 

Vyučujeme klienty z celé České republiky i ze zahraničí. 

 

Během roku jsme i rozšiřovali možnost prodeje našich výrobků přes e-shop, který 

byl během pandemické situace jednou z možností prodeje. 
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13. Zpráva o hospodaření v roce 2020  

Účetní závěrka skládající se z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy v účetní 
závěrce byla podrobena auditu a je spolu se Zprávou nezávislého auditora 
uvedena v příloze Výroční zprávy.  
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14.  Závěrečné slovo a poděkování  
 

Vážení čtenáři, 

rok 2020 se navždy zapíše do historie organizace svou výjimečností. Bohužel 

ne v duchu oslav 20. výročí založení TyfloCentra Olomouc, jak jsme si přáli 

a plánovali, ale v duchu pandemických opatření a dopadů nejen na organizaci, 

ale celou společnost. Byl to rok nelehký, plný neznámých situací a nových 

překážek. Našli jsme však i spoustu nových cest, příležitostí a inovativních řešení. 

Z každé krize je potřeba vytěžit něco dobrého a já věřím, že to bude platit 

i pro naši organizaci. 

Rok 2020 začal optimisticky. Přivítali jsme novou členku Správní rady 

paní Evu Pavelkovou a člena Dozorčí rady pana Vratislava Muzikanta. Naplánovali 

jsme průběh „narozeninových oslav“ výročí vzniku organizace, vytvořili 

si harmonogram aktivit v rámci sociálních služeb pro naše uživatele. Je mi 

opravdu velice líto, že naše oslavy napříč celým rokem 2020 se nemohly 

uskutečnit. Jednalo se o bohaté pásmo akcí, počínaje jarním setkáním s uživateli 

a příbuznými, rodinami a zájemci o služby, pozdně letní zahradní setkání 

s úředníky, donátory, našimi podporovateli, s  veřejností a osvětové přednášky 

pro školy a univerzitu. Plánován byl také charitativní koncert v hudebním klubu 

v centru Olomouce. V prostorách Ergonesu se měl uskutečnit podzimní den 

otevřených dveří spojený s prodejem. Místo oslav jsme však po celý rok řešili 

překážky a nejasnosti a snažili se porozumět situaci, která pro všechny byla 

nová. Abychom rok 2020 překonali, museli jsme se opřít o spolupráci, pochopení 

a vzájemnou podporu a toleranci.  

Situace s koronavirem se dotkla každého z nás. A to i ze stran neziskových 

organizací a dárcovství. Je pochopitelné, že podnikání firem se utlumilo, zisky šly 

dolů a my ztratili i několik významných partnerů a podporovatelů. Rovněž jsme 

nemohli pořádat plánované akce pro veřejnost, charitativní koncert k 20. výročí 

a museli jsme veškeré plány odložit na neurčito. V sociálním podniku Ergones 

jsme nemohli prodávat výrobky zrakově postižených na akcích, jarmarcích 

a vymýšleli jsme proto náhradní, krizové plány, abychom vyplnili ztráty z přímého 

osobního prodeje.  

Bez podpory nadací ČEZ, NF ČRO SVĚTLUŠKA, LEONTINKA, 

PROF.  VEJDOVSKÉHO, ČLOVĚK ČLOVĚKU a ostatních donátorů, kteří nás 

podpořili i v tomto nelehkém období bychom měli jako organizace ke konci roku 

2020 nejspíše veliké existenční problémy. Proto mi, prosím, dovolte poděkovat 
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všem našim významným podporovatelům, kterých si velmi vážíme, a kteří i přes 

nepříznivou situaci na nás nezapomněli a pomohli nám v našem fungování.  

Dle celosvětového vývoje pandemie lze očekávat, že návrat k normálnímu 

fungování společnosti je ještě daleko. Rok 2021 bude zřejmě rokem, ve kterém 

TyfloCentrum Olomouc, zejména v oblasti fungování sociální firmy, pocítí tvrdé 

hospodářské dopady pandemie virového onemocnění Covid-19. Přesto věřím, 

že zdravá organizace a zdravá firma má šanci překonat každou nemoc.  

 

Přeji TyfloCentru a nám všem mnoho zdraví a sil do dalších let. 

 

Mgr. Věra Jurečková  

ředitelka 
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15. V roce 2020 nás podpořili  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Olomoucký kraj 

Statutární město Olomouc 

Úřad práce 

Statutární město Prostějov 

Statutární město Přerov 

Město Šumperk 

  

ADTEC s.ro. 

AVITIS s.r.o.  

CarTec Olomouc s.r.o. 

ČSOB, a.s. 

DCI KINO Olomouc s.r.o. 

DELIKOMAT s.r.o. 

DIMA Olomouc, s.r.o. 

Dobré místo pro život z.s. 

EKOTERMEX, a.s. 

EKOZIS spol. s r.o. 

Expodom 

Fórum dárců, z.s. 

Globus ČR, k.s. – hypermarket Olomouc 

Chropyňská strojírna, a.s. 

John Crane a.s. 

KPMG Česká republika, s.r.o. 

Lobster Family Restaurant 

Michal Byrtus 

MUDr. Petr Sedláček  

Nadace ČEZ 

Nadace člověk člověku 

Nadace Charty 77 – Fond innogy Energie 

Nadace Leontinka 

Nadace prof. Vejdovského  

Nadace Via 

Nadační fond Českého rozhlasu – 
Světluška 

NB Oiltec, s.r.o. 

Oriflame Software s.r.o.  

Oto Košta 

Obec Loučná 

Obec Rapotín 

PCRK a.s. 

PhDr. Marcela Němcová 

Pražírna kávy KIKAFE 

RefitClinic, s.r.o. 

Richard Laně Doe´s Barber Shop 

RUNCZECH 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z.s. 

Stanislav Petřík 

Vladislava Kozáková 

WEBA Olomouc, s.r.o. 
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Mediální partneři 

Český rozhlas Olomouc 

Olomouc cz 

Olomoucká drbna 

Olomoucký deník 

TV Morava 

ZZIP 
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16. RunCzech, seriál běžeckých závodů po ČR pomáhá 
i TyfloCentru Olomouc 

 

Běžci po celé ČR spolu s  RunCzech pomáhají TyfloCentru Olomouc.  

Ač byl loňský rok plný nástrah, překvapení a omezení, tak se nezapomnělo 

na běžecké závody a podporu dobročinných projektů. Rádi bychom proto 

poděkovali všem běžcům, kteří nás podpořili v rámci projektu Běž pro dobrou 

věc seriálu RunCzech a zakoupili si registrace na běžecké závody v roce 2020. 

Některé závody se uskutečnily, některé bohužel ne a  musely být přesunuty 

na další ročníky. I my museli bojovat a sledovat situaci, komunikovat s  běžci 

i organizátory. Většinu registrací jsme prodali pro dobrou věc. Pár jsme jich také 

museli bohužel přesunout. Ale díky vaší solidaritě a podpoře jsme mohli v tomto 

projektu za rok 2020 získat 56 000,- na podporu našich služeb a klientů se 

zrakovým postižením. 

Opětovně nás podpořily i regionální společnosti - WEBA, JOHN CRANE, 

ORIFLAME SW. 

Za to jim velké díky! 

Pevně věříme, že se postupně vše brzy vrátí do starých kolejí a běžci se naplno 

rozběhnou s úsměvy na rtech.  

Jsou totiž projekty, které mají smysl a pomáhají. Běž pro dobrou věc běžeckého 

seriálu Runczech patří bezesporu mezi ně. 

 

Tomáš Helísek – fundraiser & PR 
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17. Přílohy: 

� Rozvaha 

� Výkaz zisku a ztráty 

� Příloha v účetní závěrce 

� Zpráva nezávislého auditora 
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