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1 Základní údaje o společnosti
Název společnosti: TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Sídlo: Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
Telefon: 488 577 661
E-mail: liberec@tyflocentrum.cz
IČ: 254 75 894
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 187560461/0300
Číslo zápisu v rejstříku OPS: Spisová značka: O 132 vedená u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, zapsáno 9. října 2003
WWW stránky: http://www.liberec.tyflocentrum.cz
Statutární orgán: Bc. Anna Burianová, ředitelka
Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21,
Praha 1, IČ: 65399447
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1.1 Organizační struktura
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1.2 Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o. p. s. – pracovní tým
v průběhu roku 2018
Ke dni 31. 12. 2018 zde bylo zaměstnáno 8 osob, přepočtený počet všech zaměstnanců
byl ve výši 5 pracovních úvazků. Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o.p.s. jsou v souladu
se zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) odměňováni mzdou.
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. je dlouhodobě zaměstnavatelem s více než 50 %
zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2018 zde byl zaměstnán jeden pracovník
s těžkým zrakovým postižením a 4 pracovníci s jiným zdravotním postižením na
vymezených chráněných místech.
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. v roce 2018 zaměstnávalo také několik pracovníků
na Dohodu o provedení práce.

Vedení společnosti:
Ředitelka Bc. Anna Burianová
Metodické vedení pracovníků v sociálních službách:
Sociální pracovnice – Bc. Hana Růžičková Dis. – od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2018
Sociální pracovnice – Bc. Barbora Pecháčková – od 1. 8. 2018
Pobočka Liberec:
Lektorka – Ing. Jana Smolná
Průvodkyně, pracovnice v sociálních službách – Květa Heligarová
Pobočka Česká Lípa:
Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Petra Kaljevičová
Průvodkyně, pracovnice v sociálních službách – Ilona Prchalová
Pobočka Semily:
Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Zuzana Podhajská
Pracovnice v sociálních službách – Vlasta Křapková
Pobočka Turnov:
Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Vlasta Křapková
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1.3 Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o.p.s. jsou průběžně vzděláváni, aby si obnovovali,
upevňovali a doplňovali kvalifikaci, zvyšovali tak kvalitu poskytovaných služeb
a naplňovali povinnost vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zaměstnanci se účastní
akreditovaných kurzů, odborných stáží, konferencí, odborných profesních fór, školících
akcí, interních školení a dalších aktivit.
Název kurzu

6

počet
hodin

termín
konání

Vzdělávací zařízení

počet
zúčastněných
pracovníků

Zooterapie v sociální práci

16

1-3/2018 Elva Help, z.s.

2

Zvíře v sociálních službách –
Odborná konference – aktivní
účast

8

24. 5. 2018 Elva Help, z.s.

1

Psychická zátěž a stres jako
součást pomáhající profese

8

17. 7. 2018

Most ke vzdělání
-Bridge to education, o. s.

8

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

150

Odborná stáž pro průvodkyně
nevidomých Libereckého kraje

4

Individuální plánování
s uživatelem sociální služby

8

19. 4. 2018 Bfz, o. p. s.

2

Úvod do motivace a aktivizace
seniorů

12

9. 5., 16. 5.
Bfz, o. p. s.
2018

2

Specifika komunikace se zrakově
postiženými klienty, komunikační
kompenzační pomůcky

8

Úvod do problematiky
psychohygieny

8

Vzdělávací program pro lektory
výuky náročných kompenzačních
pomůcek pro těžce zrakově
postižené

24

GDPR v sociálních službách
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3-4/2018 SEDUCA-CZE s.r.o.

5. 6. 2018 Tyfloservis, o. p. s.

. 12. 2018

TyfloCentrum Liberec, o.
p. s.

15. 11. 2018 Bfz, o. p. s.

4. - 6. 4.
Tyflokabinet SONS ČR
2018

14. 2. 2018 Bfz, o. p. s.

2

2

1

1

1

1

2 Dostupnost služeb
Všechny poskytované služby mají podobu ambulantní a terénní. Ambulantní služby
probíhají na pracovištích, jejichž adresy jsou uvedeny níže. V případě terénních služeb
je vždy třeba dojednávat přesnou podobu služby předem.

Na Výšinách 451/9, 460 05, Liberec 5
Telefon:

488 577 661

E -mail: liberec@tyflocentrum.cz
Otevírací doba:
Pondělí:

8:00 - 16:00

Úterý: Probíhají služby mimo pobočku
Středa:

8:00 - 16:00

Čtvrtek:

8:00 - 16:00

Pátek: Probíhají služby mimo pobočku

Pobočka Liberec

Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa
Telefon: 605 383 265
E-mail: c.lipa@tyflocentrum.cz
Otevírací doba:
Pondělí:

Zavřeno

Úterý:

9:00 - 13:00

Středa:

9:00 - 15:00 – výjezdy
mimo pobočku

Pobočka Česká Lípa
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Čtvrtek:

9:00 - 13:00

Pátek:

Zavřeno

Archivní 570, 513 01 Semily (budova
Státního archivu)
Telefon: 488 577 840
E-mail: semily@tyflocentrum.cz
Otevírací doba:
Pondělí:

8:00 - 16:00

Úterý:

Zavřeno

Středa:

8:00 - 12:00

Čtvrtek:

8:00 – 16:00

Pátek:

Zavřeno

Pobočka Semily
Jeronýmova 517, Turnov (budova
Knihovny)
Telefon: 728 938 863
E-mail: turnov@tyflocentrum.cz
Otevírací doba:

Pobočka Turnov
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Pondělí:

Zavřeno

Úterý:

13:00 - 15:00

Středa:

10:00 - 16:00 po domluvě

Čtvrtek:

Zavřeno

Pátek:

Zavřeno

3 Činnosti TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Hlavní

činností

společnosti

je

poskytování sociálních služeb osobám
s těžkým zrakovým postižením – nevidomým a slabozrakým, a osobám
s jiným zdravotním, zejména kombinovaným

(zrakovým

a

jiným)

postižením. Cílem je vést tyto osoby
k integraci do společnosti, k osobnímu
rozvoji a větší míře seberealizace.
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. poskytuje

Tvůrčí proces v keramické
dílně

lidem žijícím na území Libereckého kraje
tři základní sociální služby – Sociálně

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Průvodcovské
a

předčitatelské

služby

a

Sociální

rehabilitaci.

Sociálně

aktivizační

služby

a Průvodcovské a předčitatelské služby jsou k dispozici uživatelům ve věku od 18 let,
Sociální rehabilitace pak osobám od 11 let.
Fakultativní služby ve formě digitalizaci textů, kopírování a možnosti práce na internetu
nebyly poptávány. Možnost výpůjčky tandemových kol byla využita během roku 2018
několikrát.
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4 Registrované služby a jejich průběh
4.1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Identifikátor:
4539083 – Liberec
2954592 – Semily
8587646 – Turnov
6756200 – Česká Lípa (pouze do března
2018)

Forma poskytování služby:

Čtení z knihy Rozverná pětka
Romana Vaňka

ambulantní a terénní

Sociálně aktivizační služby zahrnovaly širokou nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, ať již
ambulantních či terénních. Jejich cílem
bylo zamezení sociálnímu vyloučení
a izolaci osob, které se ocitly v závažné
životní

situaci

po

získání

těžkého

zrakového postižení, a v důsledku čehož
mají

sníženou

schopnost

pohybu

a orientace, přístupu k informacím
a

poznávání

vycházely

z

světa.

Tyto

služby

individuálních

potřeb

a schopností uživatelů a pozitivně
ovlivňovaly

fyzické

fungování uživatelů.
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a

psychické

Olympiáda na závěr školního
roku - předháníme se ve
zručnosti i orientaci

Prostředky pro zamezení sociálního vyloučení a izolaci osob s těžkým zrakovým
postižením byly v roce 2018:


podpora sociálních vazeb
a interakcí se společenským
prostředím – besedy a přednášky
na různá témata



Rozvoj a podpora všeobecného
rozhledu – poznávací výlety
a exkurze



podpora sebeobsluhy a podpora
udržování kognitivních i mentálních
schopností a dovedností - tréninky
paměti, kurzy vaření a sebeobsluhy,
výtvarné a keramické dílny



Malování na hedvábné šátky aneb
trénujeme manuální zručnost

Rozvoj a podpora pohybových schopností a dovedností – lehké sportovní aktivity,
vycházky a výlety, parajezdectví, bowling, showdown, laserová střelba,
elektronické šipky, cvičení na posilovacích strojích, jízda na tandemových kolech,
jóga, zdravotní cvičení atd.



vzdělávací aktivity



základní sociálně právní
poradenství

Účel aktivit:


zapojení těžce zrakově postiženého
člověka do okolního dění



podpora a rozvoj sociálních
dovedností

Tréning jemné motoriky podzimní dekorace
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pomoc k aktivnímu přístupu k životu



rozvíjení znalostí a dovedností
získaných v procesu sociální
rehabilitace



procvičování sebeobsluhy



pomoc při rozvoji osobnosti
postiženého člověka vhodnými
formami (vedoucími k obnovení cesty
komunikace, spontánnosti a kreativity)



zamezení sociální izolace a nalezení
vlastního místa ve společnosti



podpora hledání vhodného

Nácvik každodenních činností
- šijeme pro radost

zaměstnání.

Veškeré akce a aktivity byly klientům zcela volně přístupné, stačilo pouze předem projevit
zájem a dodržovat pravidla, která platila pro realizaci těchto akcí. Byly rovněž vhodně
uzpůsobené sníženému nebo chybějícímu zrakovému vnímání.

Nabídku aktivit bylo možno zjistit přímo
v

organizaci,

dále

byla

zveřejněna

v časopisech pro klienty (OKO, Dorášek)
a na internetových stránkách organizace.

Služba byla finančně podpořena Krajským
úřadem Libereckého kraje, MPSV, Úřadem
práce

Liberec

a

Oborovou

zdravotní

pojišťovnou.

Udržujeme koordinaci jízdou na
koni

12

Sociálně aktivizační služba byla v roce 2018 na území Libereckého kraje aktivně
využívána 87 uživateli.
V Liberci a okolí bylo při úvazku 1,66 poskytnuto 2870 hodin práce pro 38 uživatelů.
V České Lípě a okolí bylo při úvazku 0,24 poskytnuto 427 hodin práce pro 29 uživatelů.
V Semilech a okolí bylo při úvazku 0,74 poskytnuto 1700 hodin práce pro 12 uživatelů.
V Turnově a okolí bylo při úvazku 0,24 poskytnuto 490 hodin práce pro 8 uživatelů.
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Návštěva ZOO Liberec

Tréning bowlingu

Praktická ukázka navigace se
Zdeňkem Bajtlem a Naviteriérem

Vánoční vystoupení dětí z blízké
MŠ

Výstava korálkových obrazů
nevidomé umělkyně Andrey
Klozové

Nácvik sebeobsluhy - výroba
pečených čajů

4.2 Průvodcovské a předčitatelské služby
Identifikátor:
5293407 – Liberec
2877860 – Česká Lípa

Forma poskytování služby:
ambulantní a terénní

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:

Návštěva sklárny v Heřmanicích

Průvodcovské a předčitatelské služby měly
podobu terénní a ambulantní. Jejich cílem bylo snižovat nebo zmírňovat informační deficit
osob s úplnou či praktickou nevidomostí nebo vážným poškozením zraku při
každodenních činnostech.

To zahrnovalo:


doprovody (do školy, zaměstnání,
na zájmové a volnočasové aktivity,
na úřady, k lékaři, do různých
institucí, zdravotní procházky,
apod.),



předčitatelská služba (čtení knih,
listin, korespondence, vyplnění
formulářů, žádostí, apod.).

Služba byla finančně podpořena Krajským
úřadem

Libereckého

a Úřadem práce Liberec.
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kraje,

MPSV

Vánoční setkání v Semilech

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Zajišťovali jsme pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci např. s úřady,
institucemi poskytujícími veřejné služby apod.


součástí této služby bylo i základní sociální poradenství,



pomoc s drobným nákupem, výběrem zboží, apod.,



drobná pomoc v domácnosti.

Průvodcovské a předčitatelské služby jsme
poskytovali

lidem

těžce

zrakově

postiženým, kteří o tuto službu projevili
zájem formou osobního, telefonického či
emailového požadavku. S těmito klienty
byla sepsána smlouva o poskytování
služby.
Informace

o

službě

byly

zveřejněny

v Materiálech pro klienty, na webových
stránkách

organizace

a

v

Registru

poskytovatelů sociálních služeb.

Turnovské posezení při
příležitosti 15 let od založení
TyfloCentra

Průvodcovská služba byla v roce 2018 na území Libereckého kraje aktivně využívána
18 uživateli.
V Liberci a okolí při úvazku 0,35 bylo poskytnuto 640 hodin práce v rámci průvodcovské
a předčitatelské služby.
V České Lípě a okolí při úvazku 0,34 bylo poskytnuto 630 hodin práce v rámci
průvodcovské a předčitatelské služby.

Spoluúčast uživatele na službě:
25 Kč za 1/4hod. (tato částka je úměrná skutečné délce poskytované služby).

16

4.3 Sociální rehabilitace pro zrakově postižené

Identifikátor:
8340162 – Liberecký kraj

Forma poskytování služby:
ambulantní a terénní
Sociální rehabilitace má za sebou druhý rok
fungování. Tato služba měla za cíl vést
uživatele k samostatnosti a soběstačnosti.
Zahrnovala v první fázi pomoc s výběrem

Autogramiáda ke knize Rozverná
pětka - Roman Vaněk píše
věnování

vhodné náročné elektronické kompenzační pomůcky (Digitální zvětšovací lupa, Digitální
čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem, případně další pomůcky).
Dále měli uživatelé k dispozici několik
úrovní kurzů zaškolení (intenzivní zácvik
v rámci Základního kurzu, individuálně
laděný Pokračovací kurz), samostatné
konzultace

i

možnost

účastnit

se

Počítačového klubu spolu s ostatními
uživateli.
Kurzy zaškolení obsluhy elektronických
kompenzačních pomůcek probíhaly řadu
let v rámci Sociálně aktivizační služby
(SAS). Registrace Sociální rehabilitace

Úvod k akci Po Liberci poslepu

(SRH) měla za cíl uspokojit poptávku také
u zájemců mladších 18 let. Od 1. 1. 2017 je tedy SRH k dispozici zdarma také pro věkovou
kategorii 11 – 18 let.
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Máme k dispozici učebnu vybavenou dvěma stolními počítači (s operačním systémem
Win7 a nejnovějším Win10). Oba počítače jsou vybaveny speciálními softwary (Jaws,
NVDA), softwarovými lupami (ZoomText, MAGic) a speciálním programovým vybavením
(Guide, WinMenu, VIEWdio). Pro potřeby práce mimo učebnu v Liberci je k dispozici
přenosný notebook s podobným vybavením.
Nově nám pro účely výuky a předvádění přibyla komunikační pomůcka telefon s OS
Android. Pro uživatele upřednostňující iOS je k dispozici také starší model iPhonu, který
bychom rádi v příštím roce nahradili novým modelem.
Prostřednictvím partnerské organizace Tyfloservis máme pro uživatele, kteří preferují
klasické telefony s klávesnicí, zapůjčen telefon BlindShell Classic.
Činnosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s těžkým
zrakovým postižením použité v roce 2018 :


kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP (Tato
služba byla poskytována odborně vyškolenou lektorkou. Kurzy probíhaly buď na
liberecké pobočce, nebo u klienta doma.)



základní sociálně právní poradenství a poradenství týkající se náročných
elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP

Kompenzační pomůcky


Pracovníci všech poboček poskytovali osobě se zrakovým postižením základní
poradenství týkající se pomůcek pro ZP i možností jejich získání.



Drobné kompenzační pomůcky jsou na pobočkách vystaveny a klient má
možnost si je prohlédnou a vyzkoušet.



Poradenství ohledně náročných elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP
poskytovala proškolená lektorka. Ta také zajišťovala kurz práce s touto
pomůckou či poradenství ohledně používání pomůcky.



Služba byla finančně podpořena MPSV, Krajským úřadem Libereckého kraje
a Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška.

Sociální rehabilitace byla v roce 2018 na území Libereckého kraje aktivně využívána
66 uživateli. Při úvazku 1,43 bylo poskytnuto 3618 hodin práce.
18
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Vyhlášení soutěže Každý krok
pomáhá

Nácvik sebeobsluhy - vaření

tréning jemné motoriky a výroba
šitých polštářků - Česká Lípa

Dort k oslavám 15. výročí
založení TyfloCentra

5 Změny zakládací listiny a řídících orgánů společnosti
V roce 2018 nedošlo ke změnám v zakládací listině, ani ke změnám v řadách členů
správní a dozorčí rady.
Správní rada (k 31. prosinci 2018):


Jan Pakoš, předseda správní rady,



PhDr. Rudolf Volejník, člen správní rady,



Mgr. Ludmila Chalupová, člen správní rady.

Dozorčí rada (k 31. prosinci 2018):


Ing. Kateřina Jelínková, předsedkyně dozorčí rady,



Bc. Jitka Fajmonová, člen dozorčí rady



Bc. Denisa Marie Táborská DiS., člen dozorčí rady.

Náklady na odměny čestných funkcí členů správní a dozorčí rady v roce 2018 byly nulové.
Odměna ředitelce za rok 2018 byla správní radou stanovena na 15 000,-.
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6 Zpráva o hospodaření
V hospodaření TyfloCentra Liberec, o. p. s. se v roce 2018 nevyskytly žádné mimořádné
události. V souladu s obecně platnými právními předpisy proběhl audit se závěrečným
výrokem bez výhrad. Organizace v uvedeném roce neprovozovala doplňkovou činnost.
Výrok auditora je uveden v příloze 8.1. Ekonomické výsledky organizace jsou uvedeny
v přílohách 8.2 – 8.4.
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7 Závěr a výhled do dalšího období
Rok 2018 byl pro obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Liberec stále ještě rokem
změn.
Docházelo ještě k obměnám pracovního kolektivu, aby bylo možné zajistit kvalitu práce
v nejvyšší možné míře. Došlo tedy ke změně sociálního pracovníka. Nová kolegyně byla
v průběhu letních měsíců maximálně zaškolena a je dbáno na její profesionální přístup
i schopnost efektivní komunikace jak mezi kolegy, tak v jednání s uživateli. Doufáme, že
změny, které se v uplynulém roce odehrály, budou mít na společnost pozitivní dopad a že
nebude nutné provádět v nejbližších několika letech personální změny.
Zástupci TyfloCentra Liberec se v letošním roce účastnili několika veletrhů poskytovatelů
sociálních služeb. Aktivně se podíleli také na komunitním plánování v Liberci, České Lípě
a Turnově.
Někteří zaměstnanci se podíleli svou aktivní účastí na konferencích pořádaných v budově
Krajského úřadu Libereckého kraje. Svým přispěním tak mohli podpořit propagaci služeb
pro nevidomé a slabozraké občany mezi námi.
V následujícím roce bychom rádi pokračovali v poskytovaných službách, dbali na zvyšující
se kvalitu a schopnost efektivně zajišťovat rozvoj našich stávajících uživatelů. Rádi
v řadách našich klientů uvítáme nové tváře. S ohledem na to bychom chtěli rozšířit
a zaktualizovat nabídku dostupných služeb.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši činnost v roce 2018 podporovali, podíleli se na
ní nebo s námi spolupracovali. Velmi si vaší přízně vážíme a doufáme, že se při další
spolupráci opět setkáme.
Děkujeme členům správní a dozorčí rady za jejich podporu.
Poděkování zejména za finanční podporu patří MPSV ČR, Krajskému úřadu Libereckého
kraje, Městu Česká Lípa a Oborové zdravotní pojišťovně.
Velmi si ceníme spolupráce s naším zakladatelem Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR. Dalšími velmi cennými partnery jsou Krajské středisko Tyfloservis
o. p. s. v Liberci, Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. účetní společnost, Úřady práce Liberec, Semily,
22

Turnov a Česká Lípa, Oční lékaři, pracovníci očních optik, pracovníci sociálních i jiných
odborů veřejné správy a úřadů, další neziskové organizace v LK.

Výroční zprávu vypracovala ředitelka Bc. Anna Burianová.
Účetní závěrka i Výroční zpráva TyfloCentra Liberec, o.p.s. za rok 2018 byla
přezkoumána dozorčí radou dne 21. 6. 2019.
Výroční zpráva TyfloCentra Liberec, o.p.s. za rok 2018 byla schválena správní radou dne
21. 6. 2019.
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8 Přílohy
8.1 Výrok auditora
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8.2 Přehled o nákladech a výnosech v členění podle zdrojů
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8.3 Rozvaha (stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni
a jejich struktura)
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8.4 Příloha k účetní závěrce
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