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Úvodní slovo 

„Byli jsme uzpůsobeni k vidění a proto má jakékoliv těžší postižení zraku 
tak závažné následky na život jedince.“ 

Málokdo si uvědomuje, jak jsou nevidomí lidé v běžném životě, a mnohdy i mezi svými 
nejbližšími hodně sami. Uniká jim nonverbální komunikace, která je mnohdy významnější, 
než vyřčená slova. Sleduji to např. u filmů, u kterých si pustím komentář pro nevidomé. 
Mnohdy není možné slovy zachytit rozmanitost neverbální komunikace ve filmu, stejně tak 
jako komentář v reálné životní situaci. Nevidomí jsou odkázáni na citlivý komentář všeho, co 
se kolem nich děje. 

Každá činnost lidem s těžkým zrakovým postižením zabere nesrovnatelně více času. To, co 
nám vidícím trvá zlomky vteřin, může nevidomému trvat celé minuty. Mnohé činnosti 
nemůže vykonávat vůbec. Spousta věcí jim bez naší pomoci uniká. Jsou vlastně ve světě 
vidících sami, a proto není divu, že vyhledávají pomocnou ruku, společnost lidí, se kterými 
najdou „společnou“ řeč, např. jak některé nástrahy života bez kontroly zrakem zvládat, nebo 
jak v bezpečném prostředí aktivně trávit svůj volný čas a mnohému se naučit a získávat tak 
větší samostatnost a soběstačnost. 

Naše společnost pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého 
zrakového postižení, usiluje o jejich začlenění do společnosti a udržení jejich života 
v přirozeném domácím prostředí, snaží se o pozitivní změny jejich života. Nejde to bez 
finančních prostředků, pomoci dobrovolníků, bez darů sponzorů, pomoci podporovatelů. 

Velký dík všem našim sociálním pracovníkům, kteří neúnavně pomáhají našim klientům 
a dávají tak smysl naší existenci. Vezmu-li si naši cílovou skupinu těžce zrakově postižených 
spoluobčanů, která nepatří k početným skupinám potřebných, je pomoc těmto lidem velmi 
náročná a rozsáhlá. Snad jen ti, kteří ochutnali naše zážitkové semináře a mohli si alespoň 
na chvíli zkusit, jaké to je nevidět, si uvědomili  spoustu souvislostí. 

Nesmím zapomenout ani na ty, kteří se poněkud v pozadí, starají o chod organizace, 
připravují projekty a žádosti o dotace a granty, abychom vůbec mohli existovat. Bez 
potřebných financí to prostě nejde. Starají se o řádný chod společnosti, o zaměstnance,  
o správné vyúčtování všech činností a evidenci všeho potřebného, o provoz jako takový 
a třeba i o čistotu našich pracovišť nebo aby vše potřebné bylo včas tam, kde má být. 
Vykonávají bezpočet administrativních úkonů souvisejícím s provozem společnosti, 
zabezpečují různé potřebné agendy, bez kterých naše společnost jako zaměstnavatel 
a právnická osoba nemůže existovat. Naše společnost se při více než 40 zaměstnancích 
neobejde bez kvalitní personální práce, bez provozního řízení společnosti. 

Působíme v Brně a v  Jihomoravském kraji. Za tu dobu naše společnost prošla kus cesty 
a stále se něco děje a obměňuje. Zvykáme si na to, že za finanční příspěvky na poskytování 
registrovaných sociálních služeb je od nás vyžadováno podávat výkony, které nejsou úplně 
optimálně nastaveny. Sociálním pracovníkům je spíše dána empatie, ochota a schopnost 
pomáhat, než sedět nad množstvím výkazů a čísel. Sociální práce pro různé skupiny 
potřebných může být natolik rozdílná, že jakékoliv svazování do unifikovaných kolonek 
výkazů může být pro mnohé velmi obtížné a často hodně zkreslené. 

RNDr. Hana Bubeníčková,  
ředitelka společnosti 
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Kdo jsme 
Jsme obecně prospěšná společnost, založila nás v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých za účelem 
poskytování sociálních služeb zejména v Jihomoravském kraji. 

Našim posláním je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení, 

zvyšovat kvalitu jejich života prostřednictvím široké škály ambulantní a terénních služeb. 

Motto, kterým se řídíme: „Slepotou život nekončí… nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.“ 

Cíle naší činnosti: 
 integrace zrakově postižených občanů do společnosti,  

 zlepšení kvality jejich života,  

 zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti,  

 udržení života zrakově postižených v přirozeném domácím prostředí,  

 podpora společenského, pracovního a kulturního uplatnění zrakově postižených. 

Řídíme se těmito zásadami 
 finanční dostupnost 

 individuální přístup 

 respektování vlastní vůle klientů 

 profesionalita a odbornost 

 nezávislost a nestrannost 

 podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů 

 mlčenlivost o skutečnostech, které jsou nám svěřovány. 

Filosofie naší činnosti 
Služby poskytujeme za podmínky ochoty a schopnosti klienta nabízenou službu v dané formě přijmout. Pro uspokojení 
oprávněných potřeb klientů informujeme o dostupných službách i mimo rámec naší činnosti. 

Vize do budoucnosti 
Vybudování Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky jako zázemí pro poskytování námi ambulantních i terénních 

služeb s učebnami, klubovnami, cvičnou kuchyňkou, s chráněnou dílnou pro zrakově postižené. 

Nabídka sociálních služeb 
 Poradny pro zrakově postižené (§ 37 Zákona o soc. službách, číslo registrace 5856220): všeobecné základní 

poradenství, sociálně a pracovně právní poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti odstraňování 
bariér, půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené 

 Asistenční služby nevidomým (§ 42 Zákona o soc. službách, číslo registrace 7053308): průvodcovské, předčitatelské 

a jiné asistenční služby 

 Aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 Zákona o soc. službách, číslo registrace 5133774): přednášky a besedy, 

exkurze, poznávací výlety, pohybová terapie, aromaterapie, muzikoterapie a další aktivizační techniky 

 Sociálně terapeutická dílna HapAteliér (§ 67 Zákona o soc. službách, číslo registrace 1103016): terapeutická dílna, 

která  pomocí výtvarných a řemeslných technik podporuje pracovní návyky 

 Sociální rehabilitace zrakově postižených (§ 70 Zákona o soc. službách, číslo registrace 2208396): odborně technické 

poradenství s výběrem kompenzačních pomůcek, obsluha kompenzačních pomůcek na bázi PC, dovednostní kurzy 
v sebeobsluze, kurzy sociální komunikace a sociálních dovedností, kurzy dovedností zvyšující schopnosti pracovního 
uplatnění, rekondiční a rehabilitační krátkodobé pobyty, docvičování získaných dovedností a udržování získaných 
schopností 

 Chráněná dílna HapAteliér: pracovní prostředí pro zručné zrakově postižené osoby, 

 další služby: 
1. technická podpora uživatelům náročných kompenzačních pomůcek, 
2. pomoc při odstraňování architektonických bariér a zlepšování životního prostředí z pohledu bezpečného pohybu 

zrakově postižených, 
3. další vzdělávací aktivity (rekvalifikační kurz práce s PC), 
4. vydávání tiskovin ve slepeckém tisku, ve zvukové či digitální podobě, 
5. osvětová a prezentační činnost (zážitkové semináře pro veřejnost a další) 
6. pracovní rehabilitace a podpora pracovního uplatnění zrakově postižených, 

Cílová skupina: osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let (vybrané poradenské služby poskytujeme i dětem). 
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Profil společnosti 

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 

Název společnosti: TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo a kontaktní adresa: Chaloupkova 587/7, 612 00 Brno – Královo Pole 

Web: www.centrumpronevidome.cz 

Založení společnosti: 28. 6. 2000 

Číslo registrace: O/171 u Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2000 

IČO: 262 232 10 

Oficiální zahájení činnosti: 1. 3. 2001 

Kontaktní osoby: 

RNDr. Hana Bubeníčková – ředitelka společnosti (statutární zástupce) 
Mgr. Václav  Polášek – předseda správní rady společnosti 
Ing. Věra Hradecká – předsedkyně dozorčí rady společnosti 

Pracoviště společnosti: 

 Brno, Chaloupkova 578/3, 612 00 

 Brno, Poděbradova 1751/58, 612 00 

 Břeclav, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 

 Vyškov, Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 (k 31. 3. 2017 pracoviště uzavřeno) 

 Znojmo, Masarykovo nám. 446/19, 669 02 

 Moravský Krumlov, Růžová 39, 672 01 

Působnost společnosti: Jihomoravský kraj 

Struktura společnosti v návaznosti na registrované sociální služby: 

 Administrativně správní centrum (Brno, Chaloupkova 3) 

 Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci (Brno, Chaloupkova 3) 

 Centrum aktivizačních a poradenských služeb 
o pracoviště Brno, Chaloupkova 3 
o pracoviště Břeclav 
o pracoviště Vyškov (do 31. 3. 2017) 
o pracoviště Znojmo 
o pracoviště Moravský Krumlov 

 Dispečink asistenčních služeb 
o pracoviště Brno, Chaloupkova 3 
o pracoviště Břeclav 
o pracoviště Vyškov (do 31. 3. 2017) 
o pracoviště Znojmo 
o pracoviště Moravský Krumlov 

 Dílna HapAteliér (Brno, Poděbradova 58) 
o sociálně terapeutická dílna 
o chráněná dílna 

   

http://www.centrumpronevidome.cz/
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Přehled činností ve vztahu k účelu založení společnosti 

Druh poskytovaných služeb dle Zakládací listiny, článku III. 

Společnost poskytuje 

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům s cílem usnadnění života, dosažení 
maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených 
klientů do společnosti poskytuje společnost tyto služby: 

 poradenství, 
 společnost poskytuje poradenství všeobecné, sociálně-právní, pracovně-právní; za tímto účelem 

registrovala sociální službu odborné sociální poradenství podle § 37 Zák. 108/2006 Sb., viz 
www.centrumpronevidome.cz/poradny; 

 vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení 
kompenzujících vadu a usnadňujících život; rehabilitace, 
společnost poskytuje v sídle společnosti odborně-technické poradenství, vzdělávací kurzy v oblasti 
obsluhy kompenzačních pomůcek, kurzy vaření, kurzy první pomoci, kurzy sociálních a komunikačních 
dovedností, kurzy seberozvoje a další procvičovací kurzy podle potřeb klientů v rámci sociální 
rehabilitace, registrované podle § 70 Zákona 108/2006 Sb., 
viz www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace; 

 rekvalifikace; 
 v rámci rekvalifikace poskytuje společnost především poradenskou činnost; podařilo se akreditovat 

rekvalifikační kurz Základy obsluhy počítače pro zrakově postižené, 
 viz www.centrumpronevidome.cz/cpi/rekvalifikacni-kurz-pc; 

 zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo vydávání brožur, 
bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených; 

 v rámci možností společnost zpřístupňuje tištěné texty převodem do digitální podoby podle požadavků 
klientů, k tomuto účelu je vydán ceník prací. Jedná se o symbolickou spoluúčast klienta, která má 
motivační charakter; viz www.centrumpronevidome.cz/cpi/digitalizace; 

 společnost vydává vlastní čtvrtletník Chaloupka, s cílem maximálně informovanost naše klienty o naší 
činnosti a o dění v regionu; viz www.centrumpronevidome.cz/chaloupka; 

 odstraňování architektonických bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany; 

I. v oblasti odstraňování architektonických bariér společnost pomáhá zejména v městě Brně a v rámci 
jednotlivých etap IDS JMK odstraňovat bariéry ohrožující nebo znesnadňující samostatný pohyb a 
orientaci zrakově postižených, klientům slouží informační servis prostřednictvím elektronické 
konference; 

 viz http://bariery.centrumpronevidome.cz; 
II. v oblasti úpravy pracovišť pro zrakově postižené občany je společnost schopna zaměstnavatelům 

poskytnout odborné poradenství, zácvik pracovníků s těžkým zrakovým postižením s kompenzačními 
pomůckami potřebnými k výkonu povolání; 

 vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost s pracovním 
uplatněním související; 

společnost poskytuje pracovně právní poradenství, vytipovává možná pracovní místa a možné 
zaměstnavatele; realizuje projekty zaměřené na motivaci a vzdělávání, cílem kterého je zvýšení 
zaměstnatelnosti zrakově postižených občanů; 

společnost sama vytváří pracovní příležitosti pro osoby zdravotně znevýhodněné, zejména se zrakovým 
handicapem, např. lektor obsluhy kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradce či práce 
v administrativě; 

 služby osobní asistence a další služby sociální péče; 

společnost poskytuje služby terénní sociální práce, která spočívá v pravidelných návštěvách 

http://www.tyflocentrum-bm.cz/poradny
http://www.tyflocentrum-bm.cz/poradny
http://www.tyflocentrum-bm.cz/rehabilitace
http://www.tyflocentrum-bm.cz/rehabilitace
http://www.centrumpronevidome.cz/cpi/rekvalifikacni-kurz-pc
http://www.centrumpronevidome.cz/cpi/digitalizace
http://www.centrumpronevidome.cz/chaloupka
http://bariery.centrumpronevidome.cz/
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v domácnostech těžce zrakově postižených občanů, především z řad seniorů, imobilních, osaměle žijících 
nebo jinak handicapovaných, zejména v kombinaci s jiným zdravotním postižením či nemocemi. Pomáhá 
jim s úkony, které si z důvodu svého postižení nejsou schopni provádět sami nebo potřebují dopomoc; 
všem potřebným poskytuje průvodcovskou, předčitatelskou a ostatní asistentskou službu, která je 
dostupná prostřednictvím dispečinku asistenčních služeb; za tímto účelem byla registrována sociální 
služba asistenční služby nevidomým podle § 42 Zák. 108/2006 Sb., 
viz www.centrumpronevidome.cz/asistence; 

 provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost); 

společnost pořádá klubová posezení, přednášky, exkurze a výlety, realizuje plavání zrakově postižených, 
spolupracuje se sportovním sdružením zrakově postižených Tandem Brno; za tímto účelem byla 
registrována sociální služba sociálně aktivizační služby podle § 66 Zák. 108/2006Sb. 
viz www.centrumpronevidome.cz/aktivizace. 

b) poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti péče o zrakově a jinak zdravotně postižené osoby        
pro pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů o problematice 
nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených občanů se specifickými potřebami; 

o v této oblasti podle požadavků společnost pořádá exkurze ze středních a vysokých škol, převážně se 
zaměřením na sociální, zdravotní a pedagogickou oblast; pořádá osvětové programy pro veřejnost či 
rodinné příslušníky zrakově postižených klientů a jiné pracovníky, kteří se mohou dostat nebo dostávají 
do styku se zrakově postiženými; 

c) poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně 
technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením 
a jejich zaměstnavatele; 

o společnost poskytuje odborně technickou pomoc i lidem s jiným než zrakovým postižením, zejména 
občanům se specifickými potřebami při práci s PC, např. občanům s těžkým motorickým postižením 
horních končetin, neslyšícím schopným odezírat nebo s tlumočníkem znakové řeči, kterým může účinně 
pomoci z důvodu podobnosti problémů jako u zrakově postižených, 

o společnost se zabývá také tvorbou webových prezentací, které samozřejmě dodržují pravidla 
přístupnosti, 

o společnost se zabývá testováním přístupnosti webových stránek a osvětou v této oblast, 
viz www.blindfriendly.cz; 

d) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace 
propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby; 

o společnost se účastní pravidelně různých výstav a konferencí, kde prezentuje problematiku těžce zrakově 
postižených, způsob účinné pomoci; organizuje doprovodnou akci Tmavomodrého festivalu – výstavu 
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, 
viz. www.centrumpronevidome.cz/tmf; www.centrumpronevidome.cz/nabidka-pro-verejnost 

e) zajišťuje prodej výrobků zhotovených zdravotně postiženými, pokud má pro tuto činnost podmínky. 

o společnost pořádá kurzy ručních prací a hmatového modelování – HapAteliér; za tímto účelem byla 
registrována sociální služba sociálně terapeutická dílna podle § 67 Zák. 108/2006 Sb., je  poskytována 
na odloučeném pracovišti v Brně, Poděbradova 58, 
viz www.centrumpronevidome.cz/hapatelier. 

Činnost společnosti se zaměřuje na poskytování komplexu sociálních služeb zrakově postiženým občanům, a to 
zejména sociálních služeb vedoucích ke zvyšování samostatnosti a integrace do společnosti s doplňujícími prvky 
služeb sociální péče. 

Doplňková činnost společnosti není definována. 
  

http://www.tyflocentrum-bm.cz/asistence
http://www.tyflocentrum-bm.cz/asistence
http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace
http://www.blindfriendly.cz/
http://www.centrumpronevidome.cz/tmf
http://www.centrumpronevidome.cz/nabidka-pro-verejnost
http://www.tyflocentrum-bm.cz/asistence
http://www.tyflocentrum-bm.cz/asistence
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Významní sponzoři a dárci v roce 2017 

V roce 2017 jsme obdrželi v rámci finančních darů celkovou částku 689 993,50 Kč v hotovosti. 

SONS Bílá pastelka 2017................................................................................................... 107 300,00 
SONS příspěvek z kasiček ................................................................................................... 48 134,00 

podpora zakladatele .......................................................................................................... 155 434,00 

Obluková Hana, MUDr. ...................................................................................................... 15 000,00 
Kožíšek Radovan, Ing. ........................................................................................................ 12 000,00 
Malíř Petr ......................................................................................................................... 10 000,00 
Malířová Yvona, JUDr. ........................................................................................................ 10 000,00 
Pecháč Marián .................................................................................................................. 10 000,00 
Kabosch Iva ....................................................................................................................... 6 051,00 
Zapletalová Alena ............................................................................................................... 6 000,00 
Novotný Jiří ....................................................................................................................... 5 000,00 
Brunnerová Eva ................................................................................................................. 4 000,00 
Večeřa Jiří ......................................................................................................................... 2 000,00 
Mádr Vít............................................................................................................................ 1 000,00 
ostatní dary ...................................................................................................................... 12 902,00 
finanční dary jednotlivců pro dílnu HapAteliér ....................................................................... 9 910,00 
sbírka - Fórum dárců - výnos DMS DRAK 2017 ....................................................................... 3 285,50 
výnosy pokladniček ........................................................................................................... 10 281,00 
sbírka MÚ Břeclav ............................................................................................................. 32 512,00 
výnos benefičního koncertu (vstupné, pokladnička) ............................................................... 5 778,00 

individuální dárci .......................................................................................................................................... 155 719,50 

GUMOTEX ...................................................................................................................... 100 000,00 
DM Drogerie ..................................................................................................................... 80 000,00 
ATWEB Consulting ............................................................................................................. 13 500,00 
Solodoor, s.r.o. ................................................................................................................. 10 000,00 
Center Servis, s.r.o.  .......................................................................................................... 10 000,00 
Duovize, s.r.o. .................................................................................................................... 9 000,00 
Neovize, s.r.o. .................................................................................................................... 9 000,00 
Brněnské komunikace, a.s. .................................................................................................. 5 000,00 
Estheticon, s.r.o.  ............................................................................................................... 4 500,00 
ostatní dary ...................................................................................................................... 18 500,00 

firemní dárci .................................................................................................................................................. 259 500,00 

grant Světluška pro dílnu ................................................................................................... 82 500,00 
grant Nadace Umění pro zdraví ............................................................................................ 3 000,00 

granty nadací ....................................................................................................................... 85 500,00 

Věcné dary, slevy a bezplatná plnění s vyčíslenou finanční hodnotou:  
Ing. Soňa Böhnelová – auditor (audit hospodaření společnosti) .............................................. 44 000,00 

Bezplatné služby a poskytnuté slevy za služby (bez vyčíslení hodnoty): 
 itself, s.r.o. – poskytnutí bezplatného internetového připojení ve středisku Břeclav 
 LMC, s.r.o. – sleva za poskytnuté služby inzerce pro neziskové organizace 
 Český hosting, s.r.o. - sponzorské poskytnutí hostingu. 
 VIDEON Networking s.r.o. – poskytnutí slevy na internetové připojení ve středisku Znojmo 
 Dopravní podnik města Brna – 50 % sleva na tradiční plavba parníkem pro klienty před prázdninami 

Moc děkujeme.  
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Čísla bankovních účtů: 

ČS, a.s. pobočka Brno – Královo Pole: 2025306339 / 0800 (hlavní účet) 

7037037036 / 2010 (transparentní sbírkové konto) 

Dárcovská SMS: DMS DRAK 30 nebo DMS DRAK 60 nebo DMS DRAK 90.na číslo 87 777. 

Dlouhodobá podpora: DMS ROK DRAK 30 nebo DMS ROK DRAK 60 nebo DMS ROK DRAK 90  na číslo 87 777, 
více na www.chaloupka.org. 

Naše registrované sociální služby a obecně prospěšnou činnost pravidelně podporují: 
 

                  
 

 

                                               
 

                           
 

            
 

                     
 

           
 

              
 

                  
 

                       

http://www.chaloupka.org/
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Základní přehled peněžních výnosů a nákladů roku 2017 

Výnosy 

tržby z prodeje služeb ...................................................................................................................... 334 530,00 

tržby z prodeje majetku (vybavení rušeného pracoviště Vyškov)  .............................................. 20 000,00 

tržby z prodeje výrobků dílny HapAteliér ..................................................................................... 324 985,00 

příjmy od klientů ............................................................................................................................... 174 822,00 

úroky a ostatní provozní výnosy ....................................................................................................... 23 291,86 

přijaté příspěvky a dary od zakladatele ......................................................................................... 155 434,00 

dary – sbírkový účet ........................................................................................................................... 54 544,50 

ostatní finanční dary ........................................................................................................................ 480 015,00 

roční provozní dotace na registrované služby a dobrovolnictví ............................................. 7 670 093,00 

dotace – Individuální projekty (vybrané registr. služby) ......................................................... 1 690 000,00 

dotace – ostatní projekty ................................................................................................................ 141 000,00 

příspěvky ÚP (zaměstnávání OZZ, podpora zaměstnávání ostatních osob)  ........................ 1 939 578,00 

výnosy celkem .......................................................................................................................... 13 008 293,36 

Náklady 

spotřební materiál ............................................................................................................................ 178 260,70 

dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek............................................. 441 379,37 

spotřeba energie .............................................................................................................................. 371 333,76 

opravy a udržování ............................................................................................................................... 1 497,00 

cestovné ............................................................................................................................................... 18 511,00 

spoje (telefony, poštovné, internet)  ............................................................................................... 59 880,06 

ekonomické služby ........................................................................................................................... 169 160,00 

nájemné ............................................................................................................................................. 704 100,00 

pojištění majetku a odpovědnosti za škody a odpovědnosti zaměstnavatele .......................... 26 213,00 

služby spojené s akcemi pro klienty a přímá podpora klientů ................................................... 109 080,00 

školení .................................................................................................................................................. 90 422,00 

poradenské služby ............................................................................................................................ 249 840,00 

ostatní služby (čistírna, odvoz odpadů, parkovné, provoz auta, …) .......................................... 136 606,80 

nehmotný majetek  (licence sw)  ....................................................................................................... 2 055,00 

mzdové náklady .......................................................................................................................... 10 095 381,00 

ostatní náklady ...................................................................................................................................... 8 552,29 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku .......................................................... 78 462,00 

náklady celkem  ....................................................................................................................... 12 740 733,90 
 
 
 

Rozdíl mezi výnosy a náklady ..................................................................................................... 267 559,38 
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Základní přehled aktiv a pasiv rozvahy účetní závěrky 2017 

Aktiva 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek ......................................................................................... 65 000,00 

stavby (Chaloupkova 7) ................................................................................................................... 1 015 010,00 
stavby (Chaloupkova 3) ................................................................................................................... 1 317 030,00 
samostatné movité věci a soubory movitých věcí ............................................................................. 552 139,74 
drobný dlouhodobý hmotný majetek ................................................................................................ 153 546,80 

dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ................................................................................ 3 037 726,54 

pozemky ............................................................................................................................................ 224 000,00 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ......................................................................................... 753 000,00 

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ................................................... -65 000,00 

oprávky ke stavbám .......................................................................................................................... -477 624,00 
oprávky  k samostatným movitým věcem ........................................................................................ -534 124,70 
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku .............................................................. -153 546,80 

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ................................................... -1 165 295,50 

dlouhodobý majetek celkem.................................................................................................... 2 849 431,04 

materiál na skladě ............................................................................................................................... 43 770,60 

pokladna ............................................................................................................................................ 162 153,00 

hlavní účet ......................................................................................................................................... 940 685,76 
spořící účet ........................................................................................................................... 1 000 000,00 
rezervní fond ........................................................................................................................ 4 875 714,81 
sbírkový účet ........................................................................................................................................ 81 767,50 

banka .............................................................................................................................................. 6 898 168,07 

odběratelé ........................................................................................................................................... 73 250,00 
poskytnuté provozní zálohy ................................................................................................................. 50 050,98 
ostatní pohledávky................................................................................................................................. 2 428,00 

pohledávky ........................................................................................................................................ 126 728,98 

náklady příštích období ........................................................................................................................... 1 400,00 
příjmy příštích období ........................................................................................................................ 555 081,00 

přechodné účty aktiv a pasiv (náklady a příjmy příštích období) ............................................. 556 481,00 

aktiva celkem  ........................................................................................................................... 10 636 732,69 

Pasiva 

dodavatelé ......................................................................................................................................... 251 823,66 
přijaté zálohy ......................................................................................................................................... 1 000,00 

krátkodobé závazky ......................................................................................................................... 252 823,66 

dohadné účty pasivní ........................................................................................................................... 20 686,00 

přechodné účty pasiv ......................................................................................................................... 20 686,00 

výsledek hospodaření ........................................................................................................................ 267 559,38 
vlastní jmění .................................................................................................................................... 3 124 789,19 
rezervní fond ................................................................................................................................... 6 970 874,46 

jmění celkem  ............................................................................................................................. 10 363 223,03 

pasiva celkem  ........................................................................................................................... 10 363 732,69 
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Výnosy roku 2017 v podrobném členění podle zdrojů 

MV ČR (dobrovolnický program .................................................................................................................. 38 000,00 

JMK-SR (111 – asistenční služby)  .................................................................................................................... 785 500,00 
JMK-SR (112 – odborné sociální poradenství)  ............................................................................................... 608 700,00 
JMK-SR (113 – sociálně aktivizační služby)  ................................................................................................. 2 169 200,00 
JMK-SR (114 – sociální rehabilitace)  ........................................................................................................... 2 400 000,00 

JMK-SR celkem ......................................................................................................................................... 5 963 700,00 

JMK OSV (121 – asistenční služby)  ................................................................................................................... 49 000,00 
JMK OSV (122 – odborné sociální poradenství)  .............................................................................................. 46 000,00 
JMK OSV (123 – sociálně aktivizační služby Brno)  ......................................................................................... 175 000,00 
JMK OSV (124 – sociální rehabilitace)  ............................................................................................................ 210 000,00 
JMK OŽP (010 – projekt "Poznávání přírody s bílou holí“)  ............................................................................ 35  000,00 

JMK celkem .................................................................................................................................................. 515 000,00 

MMB OSV (131 – asistenční služby Brno)  ........................................................................................................ 49 000,00 
MMB OSV (132 – odborné sociální poradenství Brno)  ................................................................................... 38 000,00 
MMB OSV (133 – sociálně aktivizační služby Brno)  ...................................................................................... 175 000,00 
MMB OSV (134 – sociální rehabilitace)  .......................................................................................................... 700 000,00 
MMB OŽP (013 – projekt "Do přírody s bílou holí“)  ...................................................................................... 38  000,00 

Magistrát města Brna celkem ............................................................................................................... 1 000 000,00 

Úřad městské části Brno – Královo Pole (009 - časopis Chaloupka)  .............................................................. 30 000,00 

Úřady městských částí Brna celkem........................................................................................................... 30 000,00 

MÚ Břeclav (230 – nájem)  ................................................................................................................................ 69 080,00 
MÚ Břeclav (231 – asistenční služby Břeclav)  ................................................................................................... 1 998,00 
MÚ Břeclav (232 – odborné sociální poradenství Břeclav)  .............................................................................. 4 295,00 
MÚ Břeclav (233 – sociálně aktivizační služby Břeclav)  .................................................................................... 8 392,00 
MÚ Vyškov (331 – asistenční služby Vyškov)  .................................................................................................... 2 200,00 
MÚ Vyškov (332 – odborné sociální poradenství Vyškov)  ................................................................................ 4 800,00 
MÚ Vyškov (333 – sociálně aktivizační služby Vyškov)  ................................................................................... 51 200,00 
MÚ Znojmo (431 – asistenční služby Znojmo)  .................................................................................................. 8 000,00 
MÚ Znojmo (432 – odborné sociální poradenství Znojmo)  .............................................................................. 6 000,00 
MÚ Znojmo (433 – sociálně aktivizační služby Znojmo)  ................................................................................. 69 728,00 
MU Moravský Krumlov (532 - odborné sociální poradenství)  ......................................................................... 3 700,00 
MU Moravský Krumlov (533 - sociálně aktivizační služby)  ............................................................................. 35 000,00 

Města Jihomoravského kraje celkem ..................................................................................................... 264 393,00 

individuální projekt JMK (OPLZZ) – sociálně terapeutická dílna (005)  ......................................... 1 690 000,00 

příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ............................................................................................ 1 931 835,00 
příspěvek na mzdu................................................................................................................................................ 7 743,00 

ÚP celkem ................................................................................................................................................. 1 939 578,00 

celkové příjmy z dotací .......................................................................................................... 11 440 671,00 

dary SONS ........................................................................................................................................................ 155 434,00 
dary  ................................................................................................................................................................. 339 770,00 
sbírkový účet  .................................................................................................................................................... 54 544,50 
dary - dílna ........................................................................................................................................................ 20 905,00 
účetní odpis darovaného nemovitého majetku .......................................................................................... 33 840,00 

dary celkem .............................................................................................................................................. 604 493,50 

Nadace Českého rozhlasu Světluška ............................................................................................................. 82 500,00 
Nadace Umění pro zdraví................................................................................................................................... 3 000,00 

granty celkem ............................................................................................................................................ 85 500,00 
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příspěvky klientů za asistenční služby ......................................................................................................... 124 839,00 

příspěvky klientů za fakultativní služby v rámci asistenčních služeb .......................................................... 1 651,00 

příjmy od klientů – asistenční služba ...................................................................................... 126 490,00 
účastnické příspěvky (rekondiční pobyty)..................................................................................................... 45 100,00 
ostatní příspěvky (technická podpora klientům, periodika) ........................................................................ 2 632,00 

ostatní příjmy od klientů ............................................................................................................. 47 732,00 

výnos z prodeje výrobků chráněné dílny .................................................................................................... 304 252,00 
výnos z prodeje výrobků sociálně terapeutické dílny ................................................................................. 20 733,00 

tržby z prodeje výrobků dílny HapAteliér ............................................................................... 324 985,00 
 
 

tržby z prodeje majetku (prodej vybavení kanceláře rušeného pracoviště Vyškov) ............................. 20 000,00 

služby klientům (které hradí dodavatelé kom. pomůcek) ........................................................................ 140 000,00 
testy přístupnosti .............................................................................................................................................. 55 500,00 
pronájem prostor ............................................................................................................................................. 51 000,00 
příjmy dílny (poštovné, balné, reklama) ....................................................................................................... 11 950,00 
besedy, přednášky a exkurze ............................................................................................................................ 8 350,00 
školení .................................................................................................................................................................. 7 500,00 
převody textů do Braillského písma ................................................................................................................... 710,00 
vedení praxí studentů a proškolení praktikantů ............................................................................................ 2 700,00 
zakázka ČT (zvukové popisky pořadů ČT)  ..................................................................................................... 15 000,00 
odborné testování (zakázka) ........................................................................................................................... 35 000,00 
další poskytnuté služby (prezentace, prodej knihy, zápůjčky, aj.) ................................................................ 7 420,00 

za poskytnuté služby celkem ............................................................................................................. 335 130,00 

úroky banky ....................................................................................................................................................... 19 758,61 
ostatní provozní výnosy ..................................................................................................................................... 3 533,25 

ostatní výnosy celkem .................................................................................................................. 23 291,86 

výnosy 2017 celkem ................................................................................................................ 13 008 293,36 
 

 

 

Vysvětlivky: MV ČR – Ministerstvo vnitra 
JMK-SR – Krajský úřad Jihomoravského kraje – státní rozpočet, 
JMK OSV – Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor sociálních věcí, 
MMB – Magistrát města Brna, OSV – odbor sociálních věcí, OŽP – odbor životního prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pokladnička ve tvaru Chaloupky symbolizuje naši sbírku na Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky 
 

 

  



výroční zpráva 2017 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 14/58 

 

Zdroje pro jednotlivé druhy sociálních služeb v roce 2017 

JMK-SR (111 – asistenční služby)  ........................................................................................................... 785 500,00 
JMK OSV (121 – asistenční služby)  ........................................................................................................... 49 000,00 
MMB OSV (131 – asistenční služby)  ........................................................................................................ 49 000,00 
MÚ Břeclav (231 – asistenční služby)  ........................................................................................................ 1 998,00 
MÚ Vyškov (331 – asistenční služby)  ......................................................................................................... 2 200,00 
MÚ Znojmo (431 – asistenční služby)  ........................................................................................................ 8 000,00 

příspěvky klientů za asistenční služby ................................................................................................ 124 839,00 
dary určené na asistenci ............................................................................................................................ 1 007,00 

Asistenční služba nevidomým (§ 42 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 7053308) .................................. 1 021 544,00 

JMK-SR (112 – odborné sociální poradenství)  ...................................................................................... 608 700,00 
JMK OSV (122 – odborné sociální poradenství)  ...................................................................................... 46 000,00 
MMB OSV (132 – odborné sociální poradenství Brno)  .......................................................................... 38 000,00 
MÚ Břeclav (232 – odborné sociální poradenství Břeclav)  ...................................................................... 4 295,00 
MÚ Vyškov (332 – odborné sociální poradenství Vyškov)  ....................................................................... 4 800,00 
MÚ Znojmo (432 – odborné sociální poradenství Znojmo)  ..................................................................... 6 000,00 
MU Moravský Krumlov (532 - odborné sociální poradenství)  ................................................................. 3 700,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ...................................................................................... 109 749,00 

Poradny pro zrakově postižené (§ 37 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5856220)  .................................. 821 244,00 

JMK-SR (113 – sociálně aktivizační služby)  ......................................................................................... 2 169 200,00 
JMK OSV (123 – sociálně aktivizační služby)  ......................................................................................... 175 000,00 
MMB OSV (133 – sociálně aktivizační služby)  ....................................................................................... 175 000,00 
MÚ Břeclav (230 – nájem)  ........................................................................................................................ 69 080,00 
MÚ Břeclav (233 – sociálně aktivizační služby)  ......................................................................................... 8 392,00 
MÚ Vyškov (333 – sociálně aktivizační služby)  ....................................................................................... 51 200,00 
MÚ Znojmo (433 – sociálně aktivizační služby)  ...................................................................................... 69 728,00 
MÚ Moravský Krumlov (533 - sociálně aktivizační služby)  .................................................................... 35 000,00 
JMK OŽP (010 – projekt "Poznávání přírody s bílou holí“)  .................................................................... 35  000,00 
MMB OŽP (013 – projekt "Do přírody s bílou holí“)  .............................................................................. 38  000,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ........................................................................................ 83 057,00 

dar určený na aktivizační služby  ............................................................................................................ 12 912,00 

Aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5333774)  ................ 2 921 569,00 

JMK-SR (114 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................... 2 400 300,00 
JMK OSV (124 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................... 210 000,00 
MMB OSV (134 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................. 700 000,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ...................................................................................... 324 992,00 

Sociální rehabilitace zrakově postižených (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 2208396)  .......... 3 635 292,00 

individuální projekt JMK (OPLZZ) – sociálně terapeutická dílna HapAteliér (005)  .......................... 1 690 000,00 

výnos z prodeje výrobků sociálně terapeutické dílny ........................................................................ 18 575,00 

Sociálně terapeutické dílna HapAteliér (§ 67 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 1103016)  ............... 1 708 575,00 
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Zdroje pro činnost Chráněné dílny a pro ostatní činnosti v roce 2017 

příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ....................................................................................... 439 007,00 

výnos z prodeje výrobků chráněné dílny ............................................................................................ 306 410,00 
granty (Světluška, Nadace Uměním pro zdraví) .................................................................................. 85 500,00 
dary - dílna ................................................................................................................................................ 20 905,00 
příjmy dílny (poštovné, balné, reklama) ............................................................................................... 11 950,00 
další výnosy z prodejů (knihy) ...................................................................................................................... 100,00 
ostatní provozní výnosy (přeplatek za služby z nájmu) ........................................................................... 125,00 
dofinancování ......................................................................................................................................... 100 770,00 

Chráněná dílna HapAteliér  .............................................................................................................. 946 767,00 

MV ČR (dobrovolnický program) ............................................................................................................... 38 000,00 
Úřad městské části Brno – Královo Pole (009 - časopis Chaloupka)  ...................................................... 30 000,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ....................................................................................... 975 030,00 
příspěvek na mzdu (společensky účelné pracovní místo) ......................................................................... 7 743,00 

dary SONS ................................................................................................................................................ 155 434,00 
dary .......................................................................................................................................................... 225 081,00 
sbírkový účet  ............................................................................................................................................ 54 544,50 
příspěvky od klientů ................................................................................................................................. 49 383,00 
tržby z prodeje majetku (prodej vybavení kanceláře rušeného pracoviště Vyškov) ................................ 20 000,00 
za poskytnuté služby *) .......................................................................................................................... 323 080,00 
výnosové úroky ......................................................................................................................................... 19 758,61 
přeplatky služeb (Znojmo: 2 421 Kč, M. Krumlov: 217,25 Kč) .................................................................... 2 638,25 
účetní odpis darovaného nemovitého majetku .................................................................................. 33 840,00 
ostatní provozní výnosy ............................................................................................................................... 770,00 

ostatní zdroje pro financování dalších činností společnosti .............................................. 1 935 302,36 
 

 

zdroje 2017 celkem.................................................................................................................. 13 008 293,36 
 
 

 

Vysvětlivky: MV ČR – Ministerstvo vnitra 
JMK-SR – Krajský úřad Jihomoravského kraje – státní rozpočet, 
JMK OSV – Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor sociálních věcí, 
MMB – Magistrát města Brna, OSV – odbor sociálních věcí, OŽP – odbor životního prostředí. 

 
*)  

technická podpora při předání nové pomůcky, 
testy přístupnosti,  pronájem prostor,  
zvukové popisky pořadů ČT,  
školení, besedy, přednášky a exkurze,  
vedení praxí studentů a proškolení praktikantů, 
převody textů do Braillského písma, 
další poskytnuté drobné služby, např. zápůjčky 
pomůcek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdrojem pro výrobu v naší dílně je také vrbové proutí, které se „sklízí“ nejlépe v třeskutých mrazech 
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Náklady roku 2017 v podrobném členění 
mzdy zaměstnanců ................................................................................................................................. 7 496 426,00 
dohody o provedení práce........................................................................................................................ 141 355,00 
mzdové náklady ...................................................................................................................................... 7 637 781,00 

sociální pojištění ...................................................................................................................................... 1 864 257,00 
zdravotní pojištění ..................................................................................................................................... 562 892,00 
odvody celkem ........................................................................................................................................ 2 427 149,00 
zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 30 451,00 

osobní náklady celkem .................................................................................................................. 10 095 381,00 

plyn Brno, Chaloupkova .................................................................................................................................. 144 000,00 
plyn Brno, Poděbradova ................................................................................................................................... 19 518,51 

plyn .............................................................................................................................................................. 163 518,51 

elektřina Brno, Chaloupkova............................................................................................................................. 90 000,00 
elektřina Brno, Poděbradova ............................................................................................................................ 35 380,25 
elektřina Znojmo ............................................................................................................................................... 35 052,00 
elektřina Moravský Krumlov ............................................................................................................................. 17 668,00 

elektřina ...................................................................................................................................................... 178 100,25 

vodné, stočné Brno, Chaloupkova .................................................................................................................... 18 000,00 
vodné, stočné Brno, Poděbradova ...................................................................................................................... 6 915,00 
vodné, stočné Znojmo ........................................................................................................................................ 2 400,00 
vodné, stočné Mor. Krumlov .............................................................................................................................. 2 400,00 

vodné stočné ................................................................................................................................................. 29 715,00 

energie celkem ....................................................................................................................................... 371 333,76 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,-) ....................................................................................................................... 425 360,00 
DHM (do 3 000,-) .............................................................................................................................................. 16 019,37 

potraviny pro exkurze, občerstvení (teambuilding: 1 543 Kč) ......................................................................... 4 869,00 
kancelářské potřeby ..................................................................................................................................... 33 249,90 
čistící a úklidové prostředky .......................................................................................................................... 8 609,00 

ostatní spotřební materiál ........................................................................................................................... 59 955,00 

pohonné hmoty a potřeby k autu ............................................................................................................... 10 829,00 
spotřebovaný (vydaný) materiál k výrobě v dílně ..................................................................................... 60 748,80 

- z toho z nákupu r. 2017 (43 265,00 Kč) .............................................................................................................. 27 273,00 
- ze zásob (61 254,40 Kč) ................................................................................................................................... 33 475,80 

spotřební materiál celkem ................................................................................................................. 619 640,07 

nákupy celkem ....................................................................................................................................... 990 973,83 

opravy ................................................................................................................................................................ 1 497,00 

cestovné (Brno, z toho správní rada: 1 176 Kč) ....................................................................................................... 6 407,00 
cestovné (Břeclav) ............................................................................................................................................... 3 060,00 
cestovné (Vyškov) .................................................................................................................................................. 873,00 
cestovné (Znojmo) .............................................................................................................................................. 5 766,00 
cestovné (Mor. Krumlov) .................................................................................................................................... 2 405,00 

cestovné ......................................................................................................................................................... 18 511,00 

telefon O2 ......................................................................................................................................................... 30 883,91 
VoIP ..................................................................................................................................................................... 2 726,15 

telefony celkem ............................................................................................................................................ 33 610,06 

internet Brno, Chaloupkova 3 ........................................................................................................................... 15 972,00 
internet Brno, Poděbradova 58 .......................................................................................................................... 3 996,00 
internet Znojmo ..................................................................................................................................................... 588,00 
internet Moravský Krumlov ................................................................................................................................ 1 861,00 

internet .......................................................................................................................................................... 22 417,00 
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nájem Brno, Chaloupkova 3 ............................................................................................................................ 540 000,00 
nájem Brno, Poděbradova 58 ............................................................................................................................ 84 711,00 
nájem Břeclav .................................................................................................................................................... 43 208,00 
nájem Vyškov ...................................................................................................................................................... 5 250,00 
nájem Znojmo ................................................................................................................................................... 20 004,00 
nájem Moravský. Krumlov ................................................................................................................................. 10 752,00 
pronájem hrob ....................................................................................................................................................... 175,00 

nájem celkem ............................................................................................................................................. 704 100,00 

supervize ........................................................................................................................................................... 14 000,00 
povinné vzdělávání sociálních pracovníků ........................................................................................................ 36 076,00 
metodická podpora – standardy kvality ............................................................................................................ 37 200,00 
ostatní vzdělávání (personalistika, ref. zkoušky řidičů)  ...................................................................................... 3 146,00 

školení a supervize celkem ........................................................................................................................ 90 422,00 

servis kopírky s dodávkou tonerů ........................................................................................................................ 4 471,39 
tisk katalogu výrobků dílny .................................................................................................................................. 5 054,17 
fotografické práce ............................................................................................................................................. 15 000,00 
ostatní velkoformátové tisky, vazby a kopie ....................................................................................................... 4 566,00 

tisky, vazby, kopírování celkem ................................................................................................................ 29 091,56 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ...................................................................................................... 20 969,00 
pojištění sociálního auta (Dacia)  ...................................................................................................................... 15 068,00 
pojištění dobrovolníků ........................................................................................................................................ 5 244,00 

pojištění celkem ........................................................................................................................................... 41 281,00 

vedení účetnictví ............................................................................................................................................... 84 000,00 
zpracování mezd ................................................................................................................................................ 85 160,00 

ekonomické služby .................................................................................................................................... 169 160,00 

Břeclav (paušály za energie a služby)  ............................................................................................................... 25 872,00 
Vyškov ................................................................................................................................................................. 1 950,00 
Mor. Krumlov ...................................................................................................................................................... 1 440,00 
Dílny Brno, Poděbradova 58 ................................................................................................................................ 2 620,00 

služby v nájmu .............................................................................................................................................. 31 882,00 

rekondiční pobyty (Kuklík) ............................................................................................................................ 44 832,00 
služby spojené s akcemi pro klienty (Do přírody s bílou holí) .................................................................. 64 248,00 
čistírna (Chaloupkova 3: 1 972 Kč, Poděbradova 58: 1 433 Kč) ............................................................................... 3 405,00 
poštovné (Poděbradova 58: 1 647 Kč) .................................................................................................................. 3 853,00 
odvoz odpadu (Znojmo: 1 557,-)  ...................................................................................................................... 5 622,58 
poradenské služby (notář: 4 840 Kč, studie proveditelnosti: 80 000 Kč, ostatní fundraising)  ............................. 249 840,00 
služby spojené s provozem sociálního auta (parkování: 10 680 Kč)  ........................................................... 15 733,00 
upgrade stávajícího software (roční aktualizace a servis Pohody a Pamicy).............................................. 19 409,00 
nehmotný majetek (licence Antivirus pro server)  .............................................................................................. 2 055,00 
další služby (domény, elektrorevize, půjčovné, provize, lék. prohlídky ,el. podpis aj. )  ............................................ 16 395,66 
ostatní služby celkem ................................................................................................................................ 425 393,24 

služby celkem  ......................................................................................................................................... 1 567 364,86 

poplatky bance .................................................................................................................................................... 1 872,29 
doplatek služeb – dílna 101 ................................................................................................................................. 2 905,00 
kolky a poplatky ................................................................................................................................................... 3 440,00 
přeplatek ZP ........................................................................................................................................................... 335,00 
ostatní provozní náklady celkem ................................................................................................................ 8 552,29 

daňové odpisy hmotného majetku ................................................................................................................... 44 622,00 
účetní odpisy hmotného majetku ..................................................................................................................... 33 840,00 
odpisy celkem ............................................................................................................................................... 78 462,00 

náklady 2017 celkem ..................................................................................................................... 12 740 733,98 
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Náklady jednotlivých služeb, projektů a dalších činností v roce 2017 

Asistenční služba nevidomým (§ 42 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 7053308) 

Mzdové náklady ....................................................................................................................................... 728 536,00 
Sociální pojištění organizace ................................................................................................................... 174 714,00 
Zdravotní pojištění organizace .................................................................................................................. 62 893,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 3 349,00 
Osobní náklady (94,9 %) ......................................................................................................................... 969 492,00 

Spotřební materiál .......................................................................................................................................... 758,00 
Kancelářské potřeby .................................................................................................................................... 2 200,00 
Čistící a úklidové prostředky .......................................................................................................................... 750,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ..................................................................................................... 6 580,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................... 10 288,00 

Telefon .......................................................................................................................................................... 4 144,00 
Školení ........................................................................................................................................................... 4 200,00 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody .................................................................................................... 500,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 15 520,00 
Nájemné...................................................................................................................................................... 17 400,00 
Služby .......................................................................................................................................................... 41 764,00 

celkem .................................................................................................................................................. 1 021 544,00 

Poradny pro zrakově postižené (§ 37 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5856220)  .................................. 821 244,00 

Mzdové náklady ....................................................................................................................................... 461 296,00 
Sociální pojištění organizace ................................................................................................................... 115 098,00 
Zdravotní pojištění organizace .................................................................................................................. 34 093,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 1 930,00 
Osobní náklady  (74,6 %) ........................................................................................................................ 612 417,00 

Spotřební materiál ....................................................................................................................................... 1 179,00 
Kancelářské potřeby .................................................................................................................................... 1 619,00 
Čistící a úklidové prostředky .......................................................................................................................... 750,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................... 91 942,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................... 95 490,00 

Služby ............................................................................................................................................................... 422,00 
Telefon .......................................................................................................................................................... 1 774,00 
Školení ........................................................................................................................................................... 2 000,00 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody .................................................................................................... 500,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 22 800,00 
Nájemné...................................................................................................................................................... 82 200,00 
Internet ......................................................................................................................................................... 3 641,00 
Služby ........................................................................................................................................................ 113 337,00 

celkem ...................................................................................................................................................... 821 244,00 
 

Aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5333774) 

Mzdové náklady .................................................................................................................................... 1 776 782,00 
Sociální pojištění organizace ................................................................................................................... 427 963,00 
Zdravotní pojištění organizace ................................................................................................................ 147 169,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 7 041,00 
Osobní náklady  (80,7 %) ..................................................................................................................... 2 358 955,00 
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Spotřební materiál ...................................................................................................................................... 25 721,00 
DDHM od 3.000,- do 40.000,- Kč ................................................................................................................. 1 268,00 
DDHM do 3.000,- .......................................................................................................................................... 1 014,50 
Kancelářské potřeby ................................................................................................................................... 14 106,20 
Čistící a úklidové prostředky ........................................................................................................................ 2 600,00 
PHM ............................................................................................................................................................... 2 600,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................... 80 778,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................. 128 087,70 

Opravy a udržování .......................................................................................................................................... 508,00 
Cestovné ...................................................................................................................................................... 13 545,00 
Služby ........................................................................................................................................................... 30 222,30 
Poštovné ............................................................................................................................................................. 37,00 
Telefon........................................................................................................................................................... 6 234,00 
Čistírna.............................................................................................................................................................. 872,00 
Školení ......................................................................................................................................................... 35 921,00 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody ................................................................................................. 9 680,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 44 938,00 
Nájemné .................................................................................................................................................... 222 014,00 
Internet.......................................................................................................................................................... 2 780,00 
Služby spojené s akcemi pro klienty .......................................................................................................... 64 248,00 
Odvoz odpadu ............................................................................................................................................... 3 157,00 
Služby ........................................................................................................................................................ 434 526,30 

celkem .................................................................................................................................................. 2 921 569,00 

Sociální rehabilitace zrakově postižených (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 2208396) 

Mzdové náklady ..................................................................................................................................... 2 038 311,00 
Sociální pojištění organizace .................................................................................................................... 502 914,00 
Zdravotní pojištění organizace ................................................................................................................ 161 827,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 8 314,00 
Osobní náklady  (74,6 %) ...................................................................................................................... 2 711 366,00 

Spotřební materiál ...................................................................................................................................... 14 548,00 
DDHM od 3.000,- do 40.000,- Kč ............................................................................................................. 420 104,00 
DDHM do 3.000,- .......................................................................................................................................... 9 990,00 
Kancelářské potřeby ..................................................................................................................................... 3 226,00 
Čistící a úklidové prostředky ........................................................................................................................ 2 977,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................. 111 000,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................. 561 845,00 

Služby ................................................................................................................................................................ 560,00 
Telefon........................................................................................................................................................... 2 144,00 
Čistírna........................................................................................................................................................... 1 100,00 
Školení ......................................................................................................................................................... 14 651,00 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody ................................................................................................. 6 307,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 23 264,00 
Nájemné .................................................................................................................................................... 297 600,00 
Internet........................................................................................................................................................ 12 000,00 
Odvoz odpadu ............................................................................................................................................... 2 400,00 
Drobná nehmotný majetek .......................................................................................................................... 2 055,00 
Služby ........................................................................................................................................................ 362 081,00 

celkem .................................................................................................................................................. 3 635 292,00 
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Sociálně terapeutické dílna HapAteliér (§ 67 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 1103016)  ............... 1 708 575,00 

Mzdové náklady .................................................................................................................................... 1 196 928,00 
Sociální pojištění organizace ................................................................................................................... 298 688,00 
Zdravotní pojištění organizace ................................................................................................................ 105 056,00 
Osobní náklady  (93,7 %) ..................................................................................................................... 1 600 672,00 

Spotřební materiál ....................................................................................................................................... 1 679,50 
Kancelářské potřeby .................................................................................................................................... 1 453,50 
Materiál pro výrobu ................................................................................................................................... 12 291,00 
Čistící a úklidové prostředky ........................................................................................................................... 766,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................... 18 238,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................... 34 428,00 

Opravy a udržování ......................................................................................................................................... 494,00 
Služby ............................................................................................................................................................... 383,00 
Telefon .......................................................................................................................................................... 2 654,00 
Čistírna ............................................................................................................................................................. 716,00 
Školení ......................................................................................................................................................... 14 104,00 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody ................................................................................................. 1 991,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 20 640,00 
Nájemné...................................................................................................................................................... 30 495,00 
Internet ......................................................................................................................................................... 1 998,00 
Služby .......................................................................................................................................................... 73 475,00 

celkem .................................................................................................................................................. 1 708 575,00 

Chráněná dílna HapAteliér 

Mzdové náklady ....................................................................................................................................... 594 967,00 
Sociální pojištění organizace ................................................................................................................... 136 315,00 
Zdravotní pojištění organizace .................................................................................................................. 14 452,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 3 664,00 
Osobní náklady  (74,6 %) ........................................................................................................................ 749 398,00 

Spotřební materiál ....................................................................................................................................... 8 109,50 
DDHM do 3.000,- .......................................................................................................................................... 9639,00 
Kancelářské potřeby .................................................................................................................................... 1 190,20 
Materiál pro výrobu ................................................................................................................................... 48 457,80 
Čistící a úklidové prostředky ........................................................................................................................... 766,00 
PHM............................................................................................................................................................... 8 229,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................... 42 681,93 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................. 110 073,43 

Opravy a udržování ......................................................................................................................................... 495,00 
Cestovné ....................................................................................................................................................... 1 318,00 
Služby ............................................................................................................................................................ 3 611,00 
Telefon ........................................................................................................................................................ 643,37,00 
Čistírna ............................................................................................................................................................. 717,00 
Laminování, vazba, fotopráce (katalog) ..................................................................................................... 5 054,17 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody ................................................................................................. 1 991,00 
Ekonomické a právnické služby ................................................................................................................. 30 700,00 
Nájemné...................................................................................................................................................... 54 216,00 
Internet ......................................................................................................................................................... 1 998,00 
Služby ........................................................................................................................................................ 102 390,54 

Ostatní provozní náklady ............................................................................................................................ 2 905,00 

celkem ...................................................................................................................................................... 946 766,97 
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Podaná ruka na cestě tmou (dobrovolnický program) 

Mzdové náklady .......................................................................................................................................... 24 640,00 
Sociální pojištění organizace ........................................................................................................................ 6 160,00 
Zdravotní pojištění organizace .................................................................................................................... 2 200,00 
Osobní náklady  (74,6 %) ........................................................................................................................... 33 000,00 

Pojištění majetku, odpovědnosti za škody ................................................................................................. 5 000,00 
Služby ............................................................................................................................................................ 5 000,00 

celkem ........................................................................................................................................................38 000,00 

Časopis Chaloupka .................................................................................................................................30 000,00 

Kancelářské potřeby ..................................................................................................................................... 9 320,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ................................................................................................... 19 220,00 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................... 28 540,00 

Laminování, vazba, fotopráce (katalog) ...................................................................................................... 1 460,00 
Služby ............................................................................................................................................................ 1 460,00 

celkem ........................................................................................................................................................30 000,00 

Ostatní náklady na financování obecně prospěšné činnosti společnosti 

Mzdové náklady ........................................................................................................................................ 725 757,00 
Sociální pojištění organizace .................................................................................................................... 179 764,00 
Zdravotní pojištění organizace .................................................................................................................. 27 052,00 
Zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 6 153,00 
Osobní náklady  (74,6 %) ......................................................................................................................... 938 726,00 

Spotřební materiál ........................................................................................................................................ 7 960,00 
Potraviny ....................................................................................................................................................... 3 326,00 
DDHM od 3.000,- do 40.000,- Kč ................................................................................................................. 3 988,00 
DDHM do 3.000,- .......................................................................................................................................... 4 375,87 
Kancelářské potřeby ........................................................................................................................................ 135,00 
Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) ........................................................................................................ 893,83 
Spotřebované nákupy ............................................................................................................................... 20 678,70 

Cestovné ......................................................................................................................................................... 2 472,00 
Služby ............................................................................................................................................................. 8 064,36 
Telefon......................................................................................................................................................... 16 016,69 
Školení ......................................................................................................................................................... 16 400,00 
Laminování, vazba, fotopráce (katalog) .................................................................................................... 18 193,39 
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody .................................................................................................... 244,00 
Služby spojené s akcemi pro klienty .......................................................................................................... 44 832,00 
Odvoz odpadu (doplatek) ................................................................................................................................. 65,58 
Jiné poradenské služby............................................................................................................................. 169 840,00 
Ostatní služby (studie proveditelnosti – investiční projekt) .................................................................... 80 000,00 
Služby ........................................................................................................................................................ 356 303,02 

celkem .................................................................................................................................................. 1 315 707,72 

náklady na správu společnosti (viz dále) ........................................................................................ 284 035,29 

náklady 2017 celkem .............................................................................................................. 13 008 293,36 
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Náklady na správu společnosti v r. 2017 

Nákladové položky (vyčleněny z ostatních nákladů na financování činnosti společnosti) Kč 
občerstvení (teambuilding zaměstnanců)  ......................................................................... 1 543,00 
cestovné (jízdné správní a dozorčí rady)  ............................................................................ 1 176,00 
služby notáře (změna Zakládací listiny)  .............................................................................. 4 840,00 
poštovné .................................................................................................................................. 2 169,00 
školení (personalistika, účetnictví, ref. školení řidičů)  ..................................................... 3 146,00 
vazba výr. zpráv ...................................................................................................................... 4 014,00 
ekonomické služby ............................................................................................................... 11 298,00 
nájem (hrob)............................................................................................................................... 175,00 
provoz sociálního auta ......................................................................................................... 30 801,00 
upgrade stávajícího software (roční aktualizace a servis Pohody a Pamicy)...................... 19 409,00 
osobní náklady ...................................................................................................................... 90 564,00 
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ........................................................... 30 791,00 
kolky, poplatky a jiné ............................................................................................................. 3 775,00 
poplatky bance, kolky, další poplatky .................................................................................. 1 872,29 
odpisy ..................................................................................................................................... 78 462,00 

náklady celkem .......................................................................................................... 284 035,29 
 

Společnost nemá definovánu doplňkovou činnost. 
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Měsíční přehled příjmů a výdajů 2017 

Graf č. 1: rozložení příjmů a výdajů v roce 2017 

 

V roce 2017 jsme první finanční zálohu na tzv. vyrovnávací platbu obdrželi v březnu, často dochází 
k dofinancování služeb na konci roku. Bez rezervy na nejméně 3 měsíce se poskytovatel sociálních služeb 
neobejde. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Výnosy a náklady ve srovnání s předchozími roky činnosti 
 

Graf č. 2: srovnání výnosů a nákladů v průřezu let 

 
2007: realizace prvních projektů financovaných z fondů EU (Equal, SROP). 
2007 - 2008: projekt SROP, financovaný „ex ante“ (dotace poskytnuta po ukončení a vyúčtování nákladů projektu). 
2009 – 2011: individuální projekt „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ (SR, STD)  
2012 – 2014: individuální projekt 2 „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ (SR, STD)  
- financovali jsme subdodavatele (Tyfloservis, o.p.s. a Vodicí pes, o. s.). 
2015: ukončení většiny projektů financovaných z prostředků ESF. 
2016 – 2018: individuální projekt 3 „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ (STD) 
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Grafické znázornění skladby výnosů a nákladů v roce 2017 

Graf č. 3: skladba výnosů 

Hlavní činností společnosti je poskytování registrovaných sociálních služeb. Největší část výnosů tak představují 
finanční příspěvky z veřejných zdrojů (dotace). Dotace z ÚP tvoří příspěvky na zaměstnávání zaměstnanců se 
zdravotním postižením. 

 

 
 

 

Graf č. 4: skladba nákladů 

Poskytování registrovaných sociálních služeb si nelze představit bez lidských zdrojů. Osobní náklady jsou tedy 
největší položkou celkových nákladů společnosti. 
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Graf č. 5 – podíl jednotlivých dotací od donátorů na celkovém příjmu dotací 

Nejvyšší finanční příspěvky na poskytování registrovaných služeb poskytuje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, prostřednictvím kraje. Nemalý podíl výnosů činí příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, kteří pracují nejen v naší hlavní činnosti (poskytován sociálních služeb), ale také se jedná 
o pracovníky z řad našich klientů, kteří pracují v naší chráněné dílně. 

 

 
 
 
Graf č. 6 – podíl jednotlivých dotací na služby na celkovém příjmu provozních dotací  

Nejvyšší finanční příspěvky obdržela registrovaná služba „Sociální rehabilitace“ a „Sociálně aktivizační služby“. 
„Sociálně terapeutická dílna“ je podporována finančními prostředky z tzv. Individuálního projektu. 
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Stav a pohyb majetku a závazků společnosti v roce 2017 

I. Dlouhodobý investiční majetek 

Investiční nemovitý majetek: 
V majetku společnosti je dům na Chaloupkově č. 7 s účetní hodnotou 1 015 010 Kč. 
Pozemek náležející k domu má účetní hodnotu 224 000 Kč. 
Zhodnocujeme také investici v hodnotě 1 143 996 Kč dlouhodobě pronajatého prostoru na Chaloupkově 
3, ve kterém od roku 2011 působíme. 

V investiční majetku máme z minulých let tyto položky 
 kuchyňská linka (36 kusů) z roku 2001 v pořizovací hodnotě 62 808,70 

 tiskárna Braill. slep. písma INDEX EVEREST 4x4 PRO z roku 2004 v pořizovací hodnotě  178 210,00 

 braillský řádek Focus 40 z roku 2006 v pořizovací hodnotě 84 900,00 

 braillský řádek ALVA BC 640 z roku 2007 v pořizovací hodnotě 132 300,00 

 keramická pec TE 100 MCC s výbavou z roku 2010 v pořizovací hodnotě 48 880,00 

 kopírka SHARP MXM 266N z roku 2016 v pořizovací hodnotě 48 880,00 

 speciální software pro nevidomé Jaws v pořizovací hodnotě 65 000,00 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek 

Pořídili jsme drobný hmotný majetek v hodnotě 441 379,36 Kč, z toho  

pro sociální rehabilitaci a výuku obsluhy pomůcek na bázi IT v celkové hodnotě 375 145,36 Kč  

 adaptér-nabíječka Caretec v hodnotě 500 Kč, 
 externí disk WD Elements Desktop 5x v celkové hodnotě 18 755 Kč, 
 mobil s androidem Google Pixel v hodnotě 21 986 Kč, 
 mobilní telefon Apple iPhone SE v hodnotě 11 072 Kč, 
 monitor LCD WLED 21,5" 3 x v celkové hodnotě 9 656 Kč, 
 PC Fujitsu ESPRIMO P556 2x v celkové hodnotě 123 118 Kč, 
 PCApple-sestava v hodnotě 35 054 Kč, 
 HP ProBook 450 notebook včetně prodl. záruky – 2x v celkové hodnotě 41 503 Kč, 
 Fujitsu LifeBook A557 (NTB) v celkové v hodnotě 46 572,99 Kč, 
 telefon Yealink T21 vč. instalace a dopravy v hodnotě 2 416,37 Kč, 
 braillský řádek FOCUS 14 Blue v hodnotě 39 900 Kč, 
 pevný disk Seagate IronWolf - externí, přenosný 2x v celkové hodnotě 5 082 Kč, 
 úložiště Synology NAS v hodnotě 3 812 Kč, 
 server Fujitsu ESPRIMO PC včetně síťové karty v hodnotě 11 737 Kč, 
 nahrávací zařízení v hodnotě 3 981 Kč 

pro prezentační účely a aktivity s klienty v terénu v hodnotě 5 256 Kč  
(skládací stůl 2x v celkové hodnotě 2 798 Kč, skládací lavice 2x v celkové hodnotě 2 458 Kč) 

pro cvičnou kuchyni v celkové hodnotě 55 198 Kč 
(ponorný mixér BRAUM MQ735 v hodnotě 1 999 Kč, remoska ETA Pečenka v hodnotě 3 069 Kč, lednička Gorenje RK 

6192 AX v hodnotě 8 712 Kč, myčka vestavěná v hodnotě 15 246 Kč, mikrovlnná trouba ETA 0209 v hodnotě 1 573 Kč, 
vestavná trouba PHILCO POB 15X v hodnotě 7 139 Kč, indukční varná deska Gorenje IC 6 13 709 Kč, ruční šlehač BOSH 
MFQ 4030 v hodnotě 1 271 Kč, domácí pekárna ETA v hodnotě 2 480 Kč) 

pro Dílnu HapAteliér  v hodnotě 639 Kč (kleště glazovací v hodnotě 390 Kč, nůžky pákové v hodnotě 249 Kč) 

další potřeby v hodnotě 5 141 Kč 
(ventilátor 3x v celkové hodnotě 2 167 Kč pro středisko Brno, vysavač ETA CANTO 1481 v hodnotě 2 974 Kč pro 

břeclavské středisko) 

Celková hodnota dlouhodobého drobného hmotného majetku k 1.1.2017 je 3 962 896,85 Kč. 
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III. Dlouhodobý nehmotný majetek 

V roce 2017 jsme pořídili nehmotný majetek v hodnotě 2.055 Kč (Antivirus pro server).  

Pořídili jsme upgrady softwarů v celkové hodnotě 19 409 Kč (účtováno do 518 000) - upgrade a servis 
programů POHODA 2018 a Pamica. 

Celková hodnota dlouhodobého drobného nehmotného majetku k 1.1.2017 je 420 187,08 Kč. 

IV. Vyřazený majetek v hodnotě 83 678,00 Kč k 31.12.2017, jedná se o komponenty staré výpočetní techniky. 

Společnost nemá žádné závazky vůči jiným fyzickým či právnickým osobám. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Jmění společnosti k 31.12.2017 
 

vklad zakladatele ............................................................................................................................................... 1 000,00 
hospodářské výsledky minulých let (2000 – 2009) ..................................................................................... 1 497 522,47 
majetek (evidovaný v rozvaze)  .................................................................................................................. 1 660 106,72 
účetní odpis nemovitosti ....................................................................................................................  33 840,00 
celkem jmění společnosti .......................................................................................................................... 3 124 789,19 
 
 

 
 

 

 

Rezervní fond k 31.12.2017 
hospodářské výsledky minulých let (2010 – 2016) ..................................................................................... 3 723 863,75 
opravy fondů z minulých účetních obdobích 2015 .................................................................................... 1 924 653,44 
opravy fondů z minulých účetních obdobích 2016 .................................................................................... 1 322 357,27 
celkem rezervní fond ................................................................................................................................. 6 970 874,46 
 

 

 
 

 

Stav finančních prostředků k 31.12.2017 
 

hlavní účet k 31.12.2017 ............................................................................................................................ 1 940 685,76 
rezervní účet k 31.12.2017 ......................................................................................................................... 4 875 714,81 
pokladna k 31.12.2017 .................................................................................................................................. 162 153,00 
vklad zakladatele ............................................................................................................................................. - 1 000,00 
pohledávky odběratelů a jiné závazky 2017 uhrazené po 1.1.2018 ................................................................ 75 678,00  
úhrada nákladů 2017 dodavatelům po 1.1.2018 ............................................................................................. -1 820,90 
přijaté zálohy ................................................................................................................................................... - 1 000,00 
výdaje roku 2017 hrazené po 1.1.2018 ........................................................................................................... - 1 400,00 
příjmy roku 2017 získané po 1.1.2018........................................................................................................... 555 081,00 
hodnota materiálu na skladě ......................................................................................................................... - 43 770,60 
stav finančních prostředků po účetní závěrce 2017 ................................................................................. 7 060 321,07 
 
 

 
 

 
 

Změny zakládací listiny a průběh složení řídících orgánů 

Od 1. 1. 2017 má společnost nové složení správní a dozorčí rady, které jmenoval zakladatel. 
V roce 2017 došlo na základě rozhodnutí zakladatele ke  změně Zakládací listiny. 

Staturátním zástupcem společnosti s účinností od 1. 1. 2011 je ředitelka společnosti. 

RNDr. Hana Bubeníčková je ve funkci ředitelky společnosti od 1. 2. 2001. 

V Zakládací listině byla od roku 2017 jmenována a pro období 2017 – 2019 potvrzena tato správní rada: 

předseda správní rady:  Mgr. Václav Polášek (prezident SONS) 

členové správní rady:  PhDr. Rudolf Volejník (víceprezident SONS),  

 Ing. Dagmar Filgasová (členka republikové rady) 

V Zakládací listině byla od roku 2017 jmenována a pro období 2017 – 2019 potvrzena tato dozorčí rada: 

předsedkyně dozorčí rady: Ing. Věra Hrádecká (výkonná ředitelka SONS) 

členové dozorčí rady:  Marie Hauserová (předsedkyně KKR v Jihomoravském kraji),  

 Gabriela Drozdová 
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Konkrétní realizace projektů a služeb 

Obsloužení klienti v roce 2017 

V roce 2017 jsme poskytli sociální služby celkem 432 klietům (uživatelům služeb a zájemcům o službu). 

V roce 2017 bylo poskytnuto celkem 10 036 úkonů v celkovém úhrnu 13 670 hod. 
Pod pojmem „úkon“ máme na mysli ucelenou službu jednotlivci nebo skupině klientů v daném konkrétním dni. 
Pro účely výkonnosti dané služby se pak „úkony“ přepočítávají na „osobohodiny“,  „intervence“ (30 min. úseky 
práce s klientem nebo v jeho prospěch), „kontakty“ (10 min. úseky práce s klientem nebo v jeho prospěch). 

Odkud naši klienti pochází? 

Nejvíce klientů obsloužíme z Brna, téměř 30 % klientů má trvalý pobyt mimo JMK, jedná se o klienty, kteří se 
dlouhodobě nebo trvale zdržují v Brně, mimo trvalé bydliště, nebo zde studují. V údaji „mimo JMK“ jsou také 
uvedeni klienti, u kterých bydliště neznáme. 

 

 
 
zdrojová tabulka tabulka počtu klientů v jednotlivých obcích s rozšířenou působností 

okres počet klientů  ORP počet kl.  ORP počet kl. 

Brno-město 143  Blansko 5  Moravský Krumlov 16 

Brno-venkov 23  Boskovice 4  Pohořelice 1 

Břeclav 34  BRNO 143  Rosice 2 

Znojmo 64  Břeclav 27  Slavkov u Brna 4 

Vyškov 20  Bučovice 3  Šlapanice 10 

Hodonín 19  Hodonín 7  Tišnov 2 

Blansko 9  Hustopeče 3  Veselí nad Moravou 4 

mimo JMK 120  Ivančice 2  Vyškov 13 

celkem 432  Kuřim 2  Znojmo 48 

   Kyjov 8  Židlochovice 5 

   Mikulov 3  ostatní 120 
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Kolik hodin přímé práce bylo poskytnuto klientům z jednotlivých regionů? 

Klienti pocházející z regionů mimo JMK jsou zahrnutí v Brně, kde jim jsou také naše služby poskytovány. 

zdrojová tabulka 

okres počet hodin 

Brno-město 9 467 

Brno-venkov 780 

Břeclav 806 

Znojmo 1 897 

Vyškov 299 

Hodonín 361 

Blansko 61 

celkem 13 671 

podrobná tabulka počtu hodin přímé péče v jednotlivých službách pro jednotlivéORP 

ORP AS SP SA SR TD celkem 

přepočtený počet zaměstnanců 2,2 1,2 4,6 5,475 2,6 16,075 

Blansko  8,50 5,59 14,77  28,86 

Boskovice 1,17   30,57  31,74 

BRNO 1 500,73 313,09 1 595,42 3 979,67 2 098,46 9 487,37 

Břeclav 74,68 33,99 590,49 36,63  735,79 

Bučovice    127,00  127,00 

Hodonín   1,32 165,31  166,63 

Hustopeče  6,01 3,00 34,62  43,63 

Ivančice  2,42  3,86  6,28 

Kuřim    30,54  30,54 

Kyjov  3,33 39,59 68,81  111,73 

Mikulov  3,17 9,45   12,62 

Moravský Krumlov  49,86 85,26 106,21  241,33 

Pohořelice    13,67  13,67 

Rosice  10,50 14,42 274,70  299,62 

Slavkov u Brna  1,17  24,57  25,74 

Šlapanice 29,78 6,17 22,33 39,03 150,00 269,08 

Tišnov  6,41 7,95 3,90  18,26 

Veselí nad Moravou 23,03   60,06  83,09 

Vyškov  7,31 128,71 10,58  146,60 

Znojmo 111,58 128,90 1 318,02 96,88  1 655,38 

Židlochovice  8,50 111,35 36,28  156,13 

celkem 1 740,97 589,33 3 932,90 5 158,83 2 248,46 13 670,49 

AS - Asistenční služby nevidomým (průvodcovské a předčitatelské služby) 
SP - Poradny pro zrakově postižené (odborné sociální poradenství) 
SA - Aktivizační služby zrakově postiženým (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením) 
SR - Sociální rehabilitace zrakově postižených (sociální rehabilitace) 
TD - Sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižné HapAteliér (sociálně terapeutické dílny) 
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Jaký věk mají naši klienti? 

Nejpočetnější skupinou klientů mladší senioři (65 – 80 let), následuje skupina starších dospělých (51 – 64 let) a 
dospělých (36 – 50 let). Do grafu nejsou zahrnuti klienti, jejich věk neznáme, ale odhadujeme, že věkové složení 
v této skupině bude velmi obdobné. 

 

zdrojová tabulka 

věková skupina počet klientů 

starší děti (11 - 15 let) 2 

dorost  (16 - 18  let) 1 

mladí dospělí (19 - 26  let) 32 

dospělí (27 - 35 let) 49 

dospělí (36 - 50 let) 68 

starší dospělí (51 - 64 let) 75 

mladší senioři (65 - 80 let) 86 

starší senioři (nad 80 et) 36 

neznámý věk 83 

celkem 432 

 
Rozložení klientů podle stupně zrakového postižení (dle WHO) 

Nejpočetnější skupinou klientů jsou nevidomí a prakticky nevidomé lidé. Do grafu nejsou zahrnuti klienti, 
jejichž stupeň postižení přesně neznáme, ale odhadujeme, že složení v této skupině bude velmi obdobné. 
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zdrojová tabulka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozložení klientů podle přiznaného stupně 

závislosti 

Nejpočetnější skupinou klientů jsou klienti se stupněm závislosti II. Do grafu nejsou zahrnuti klienti, jejichž 
stupeň závislosti neznáme, ale odhadujeme, že složení v této skupině bude velmi obdobné. 

 

zdrojová tabulka 
 

stupeň závislosti počet klientů 

I. 45 

II. 83 

III. 41 

IV. 12 

nepobírá 38 

neznáme 213 

celkem 432 
 

 
  

Stupeň zrakového postižení počet klientů 

střední slabozrakost 15 

silná slabozrakost 43 

těžce slabý zrak 54 

praktická slepota 94 

praktická slepota (jen světlocit) 36 

úplné slepota 94 

nestanoveno 96 

celkem 432 
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Jak byly poskytovány služby našim klientům z Brna? 

Počet obsloužených klientů z jednotlivých brněnských městských částí 
 

 

Mezi městskými částmi s největším počtem obsloužených klientů patří městská část Brno – střed, Brno – Královo 
Pole a Brno – sever. 
 

Počet úkonů, poskytnutých klientům z jednotlivých z brněnských městských částí 
 

 

Nejvíce služeb využívali klienti z městských čátí Brno – sever,  Brno – Královo Pole a Brno – střed. 

Vysoká čísla se objevují u klientů, kteří vyžadují dlouhodobě nebo dočasně intenzivní péči (asistenční služby, 
kurzy sociální rehabilitace, služby terapeutické dílny). 
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zdrojová tabulka 

městská část Brna počet hodin přímé péče počet klientů 

Brno - Bohunice 347,65 4 

Brno - Bystrc 97,49 7 

Brno - Černovice 23,47 2 

Brno - Chrlice 245,79 7 

Brno - jih 32,99 4 

Brno - Jundrov 1 1 

Brno - Kohoutovice 20,28 1 

Brno - Komín 124,83 2 

Brno - Královo Pole 1011,62 19 

Brno - Líšeň 329,46 8 

Brno - Maloměřice a Obřany 0,28 1 

Brno - Medlánky 3,25 1 

Brno - Nový Lískovec 302,06 6 

Brno - Řečkovice 136,35 6 

Brno - sever 887,65 17 

Brno - Slatina 5,92 2 

Brno - Starý Lískovec 206,18 10 

Brno - střed 1371,63 30 

Brno - Vinohrady 83,66 5 

Brno - Žabovřesky 258,67 5 

Brno - Žebětín 8,3 1 

Brno - Židenice 319,27 4 

celkem 5 817,80 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keramika z dílny HapAteliér 
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Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci 

Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci je odborné středisko, které poskytuje registrovanou službu 
sociální prevence s názvem Sociální rehabilitace zrakově postižených1. Její součástí je řada výukových aktivit 
včetně technicky náročných disciplín. Z toho důvodu činnost střediska provází další služby technického 
charakteru. Zcela unikátní činností je projekt Blind Friendly Web, prosazující principy přístupností webových 
i ostatních aplikací. 

1. Sociální rehabilitace zrakově postižených 

číslo registrace: 2208396 
vedoucí střediska: Mgr. Martin Vrána (ve funkci od 1. 1. 2015) 

počet unikátních klientů: 257, z toho 138 mužů a 119 žen 
z toho: 35 zájemců o službu, z toho 12 mužů a 23 žen 
počet evidovaných úkonů: 3 233,  
přepočítáno na intervence: 10 318 intervencí2 
96% intervencí je poskytnuto ambulantní formou 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 5,475 
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 42,67% 

www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace 

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat osoby s těžkým postižením zraku především 
z Jihomoravského kraje v rozvoji a získání dovedností umožňujících jim samostatný život a uplatnění ve 
společnosti podle jejich představ. Činíme tak prostřednictvím poskytování výukových a pobytových aktivit. 

 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet intervencí 

BRNO 190 7 296 

Blansko 2 7 

Boskovice 3 61 

Břeclav 4 231 

Bučovice 3 254 

Hodonín 6 331 

Hustopeče 2 48 

Ivančice 1 8 

Kuřim 1 61 

Kyjov 5 138 

Moravský Krumlov 6 212 

Pohořelice 1 27 

Rosice 2 549 

Slavkov u Brna 5 91 

Šlapanice 8 153 

Tišnov 1 8 

Veselí nad Moravou 4 380 

Vyškov 3 97 

Znojmo 8 354 

Židlochovice 2 12 

celkem  257 10 318 

                                                 
1§ 70 Zákona o sociálních službách, druh služby: sociální rehabilitace 
2 Intervence = 30 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 

http://www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace
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V rámci naší činnosti proběhly tyto služby: 
název kurzu / služby počet klientů počet úkonů 

individuální kurzy obsluhy pomůcek na bázi PC 4 51 
nácvik sebeobsluhy v kuchyni (kurz vaření) 39 307  
konzultace v rámci Nácviku sebeobsluhy v kuchyni 17 91 
semináře na téma PC 7 7 
besedy zaměřené na dovednosti komunikace 40 95 
odborné individuální konzultace v oblasti obsluhy PC 120 630 
odborné individuální konzultace v oblasti obsluhy komunikačních pom. 75 396 
odborné individuální konzultace v oblasti obsluhy jiných pomůcek 32 59 
odborně technické poradenství při výběru PC pomůcky 47 158  
odborně technické poradenství při výběru komunikačních pom. 37 66 
odborně technické poradenství při výběru jiné pomůcky 13 19 
všeobecné základní poradenství  4 6 
orientace nevidomých na trhu výrobků 2 2 
víkendové rehabilitační kurzy na Kuklíku (jarní a podzimní) 18 73 

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány převážně ambulantní formou přímo ve středisku. Zrakově 
postiženým klientům, kteří mají i další zdravotní komplikace, které neumožňují využití ambulantní služby, jsme 
schopni služby nabídnout i terénní formu (v jejich domácnosti, případně ve škole či na pracovišti). 

2. Technická podpora pro majitele i dodavatele pomůcek pro zrak. postižené 

V rámci technické podpory se soustřeďujeme na oblast zpřístupňování moderních informačních 
a komunikačních technologií lidem s tzv. specifickými potřebami, tj. tyto technologie nemohou využívat jako jiní 
běžní uživatelé, ale pouze prostřednictvím často finančně nákladných speciálních programů a komponent – tzv. 
asistivní technologie. Spolu s ostatními poskytovanými službami (odborné technické poradenství, odborné 
konzultace) tvoří komplex odborně technických služeb. 

Technická podpora klientům 

V roce 2017 se pokračovalo v poskytování technické podpory při řešení technických potíží a závad, jež se 
vyskytnou při používání PC pomůcek. Každý úkon končí nastavením prostředí operačního systému a jednotlivých 
aplikací pro potřeby konkrétního těžce zrakově postiženého uživatele. 
Službu využil jen jeden klient. Jedná se o službu příspěvkovou, kde se klient částečně podílí na nákladech. 

Pomoc klientům při předání nové kompenzační pomůcky na bázi PC 

Součástí služby „Pomoc klientům při předání nové kompenzační pomůcky na bázi PC“ je sestavení nové pomůcky 
při její dodávce, ověření bezchybné funkčnosti a předvedení nové kompenzační pomůcky klientovi v místě jeho 
bydliště. Služba je poskytována při dodávce nové pomůcky v součinnosti s dodavatelskou firmou, která ji také 
hradí. Během roku 2017 jsme takto předali do užívání 22 pomůcek. 

3. Projekt Blind Friendly Web 

Projekt Blind Friendly Web se v roce 2017 soustředil na uživatelské testování webových stránek. Bylo realizováno 
7 uživatelských testů (2 pro obce, 5 pro další subjekty). Celkově tyto testy představovaly 104 hodin. Na testování 
se podíleli 4 testeři. 
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Dílna HapAteliér 

Dílna HapAteliér je poskytovatelem registrované služby sociální prevence s názvem HapAteliér – sociálně 
terapeutické dílna pro zrakově postižené3. Od února 2013 provozuje chráněnou dílnu pro zrakově postižené. 

1. HapAteliér - sociálně terapeutická dílna 

číslo registrace: 1103016 
vedoucí střediska: Mgr. Petr Sýkora (ve funkci od 1. 5. 2015) 

počet unikátních klientů: 24, z toho 6 mužů a 18 žen 
počet poskytnutých úkonů: 929 
přepočítáno na intervence: 4 497 intervencí4 
100% intervencí je poskytnuto ambulantní formou 
evidované „uživateloměsíce5“: 190  
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 2,6 
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 47 % 

www.centrumpronevidome.cz/hapatelier 

Poslání sociálně terapeutické dílny pro těžce zrakově postižené osoby, spočívá především v podpoře                    
při získávání, rozvoji a upevňování pracovních, sociálních a motorických schopností klientů dílny. Vysoce 
individuálním přístupem ke každému jednotlivci chceme maximálně posílit jeho samostatnost, podpořit 
sociální začlenění a zvýšit šance k nalezení uplatnění na volném, nebo chráněném trhu práce. 

Sociální služba je od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018 realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence na území Jihomoravského kraje“ (registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207), který je 
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 

Cílem je rozvoj jemné a hrubé motoriky,  zlepšení orientace v mikroprostoru,  nácvik upevnění a zlepšování 
pracovních návyků a dovedností, ale také návrat uživatele k činnostem, kterým se věnoval před ztrátou zraku 
nebo poznání činností nových. 

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována ambulantně na odloučeném pracovišti dílen na ulici 
Poděbradova 58, pravidelně jednou týdně v pěti nezávislých blocích, které mohlo navštěvovat vždy maximálně 
6 uživatelů a nepravidelně při jednorázových akcích zaměřených  na určité téma. 

V roce 2017 se uskutečnilo 184 pravidelných setkání. 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet uživateloměsíců počet intervencí 

Brno 22 170 4 118 

Hustopeče 1 4 79 

Šlapanice 1 10 300 

celkem   24  184 4 497 

V rámci služby sociálně terapeutická dílna se konaly tyto jednorázová aktivity:  

 Novoroční dílna (9. – 12. 1. 2017) 

 Valentýnská dílna (6. – 8. 2. 2017) 

 Velikonoční dílna (3. – 6. 4. 2017)  

 "Motýlí" dílna (26. 4. 2017) 

 Letní dílna (7., 8., 14., 15., 16., 21., 22., 28., 29.  8. 2017) 

                                                 
3 § 67 Zákona o sociálních službách, druh služby: sociálně terapeutické dílny 
4 Intervence = 30 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 
5 „Uživateloměsíc“ = počet klientů služby, kteří v daném měsíci využijí služby (v daném měsíci je uživatel 

započítán pouze 1x) 

http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier
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 Happening v Zahradě u Smrku (27. 9. 2017) 

 Dušičková dílna (23.10. – 1. 11. 2017) 

 Adventní dílna (27. – 29. 11. 2017) 

 Vánoce v dílně (11. - 12. 12. 2017) 

2. HapAteliér – chráněná dílna 

Chráněná dílna HapAteliér  započala svoji činnost v únoru 2013, kdy se podařilo získat podporu úřadu práce 
a vytvořit tak 5 chráněných pracovních míst. Čtyři pro zrakově postižené zaměstnance zabývající se rukodělnou 
výrobou a jedno místo pro správce e-shopu, který se zabývá mimo jiné balením, evidencí a expedicí výrobků 
dílny, evidencí nakoupeného materiálu a výpomocí při prodeji. Od září 2015 byl počet chráněných pracovních 
míst zvýšen přijetím zrakově postiženého kartonážníka. V roce 2017 byla v měsíci březnu v chráněné dílně 
zaměstnána jedna zrakově postižená klientka sociálně terapeutické dílny. Celkový počet pracovníků na 
chráněných pracovních místech v roce 2017 dosáhl počtu 7. Z toho 6 pracovníků na pozicích zrakově postižených 
zaměstnanců v chráněné dílně s rukodělným zaměřením a jeden správce e-shopu, všichni s částečným úvazkem. 
Chráněná dílna HapAteliér se zabývá především výrobou užitných i dekoračních předmětů z pedigu, vrbového 
proutí, keramiky, mýdla, papíru a jiných materiálů. 

Do činnosti dílny spadá i prodej a prezentace výrobků. V roce 2017 jsme byli k vidění mimo jiné na akcích: 
 Valentýnský prodej v TyfloCentru Brno, Chaloupkova 7. a 8. 2. 2017 

 Prodej na výročí odbočky SONS Kyjov 20. 3. 2017 

 Jarní prodejní výstava Zahradnictví Carex, Brno 15. - 30. 3. 2017 

 Velikonoční jarmark, KÚ JMK, Brno, Žerotínovo nám. 4. 4. 2017 

 Velikonoční jarmark v IBM, Brno 4. 4. 2017 

 Velikonoční jarmark, KÚ JMK, Brno, Cejl 6. 4. 2017 

 Velikonoční jarmark Dejte vejce malovaný, Ostrov u Macochy 9. 4. 2017 

 Jarní prodejní výstava SŠ F. D. Roosevelta, Brno 11. 4. 2017 

 Den Země, Kraví Hora 22. 4. 2017 

 Tmavomodrý den, Brno 27. 4. 2017 

 Tmavomodrý festival, Brno 28. 4. 2017 

 Prodejní výstava výrobků v Knihovně Jiřího Mahena v Brně  3. - 29. 4. 2017 

 Den otevřených dveří Gumotex, Břeclav 13. 5. 2017 

 Muzejní noc na Krajském úřadě JMK, Brno, Žerotínovo nám. 20. 5. 2017 

 Den dětí na Slovanském náměstí, Brno 4. 6. 2017 

 Emil Open, Evropské hry handicapované mládeže, Brno 7. - 9. 6. 2017 

 Jarmark Lesů města Brna 23. 9. 2017 

 Svatováclavské slavnosti Tišnov 23. 9. 2017 

 Prodej při akci Bílá pastelka, Centrum Veveří 11. 10. 2017 

 Prodej při akci Bílá pastelka, Centrum Šumavská 11. 10. 2017 

 Prodej při akci Bílá pastelka, Veterinární a Farmaceutická univerzita 11. 10. 2017 

 Prodejní podzimní výstava v zahradnictví Carex, Brno  25. 9. - 7. 11. 2017 

 Den otevřených dveří TyfloCentrum Brno 9. 11. 2017 

 Prodej ve firmě Česká pojišťovna, Brno 15. 11. 2017 

 Prodej ve firmě Nová Mosilana, Brno 22. 11. 2017 

 Prodej ve firmě Moravia Propag, Brno 24. 11. 2017  

 Prodej ve firmě Gatema, Boskovice 27. 11. 2017 

 Prodej v ZŠ Tuháčkova, Brno 28. 11. 2017 

 Prodej v Gymnáziu Mendlovo nám., Brno 29. 11. 2017 

 Vánoční jarmark na KÚ JMK, Brno, Cejl 30. 11. 2017 

 Prodej v SŠ Pinonýrská, Brno 30. 11. 2017 

 Rozsvícení vánočního stromu v Mokré 2. 12. 2017 

 Mikulášský prodej organizací Soroptimist, Brno 3. 12. 2017 

 Vánoční jarmark na KÚ JMK, Brno, Žerotínovo nám. 5. 12. 2017 
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 Prodej ve firmě RED Hat, Brno 7. 12. 2017 

 Prodej při benefičním koncertu TyfloCentra Brno 10. 12. 2017 

 Prodej ve firmě Asseco, Brno 11. 12. 2017 

 Předvánoční jarmark v BC Titanium, Brno 12. 12. 2017 

 Předvánoční  prodejní výstava SŠ F. D. Roosevelta, Brno 15. 12. 2017 

 

Výrobky také nabízíme na firemních akcích. 

V roce 2017 opět získala dílna nadační příspěvek na projekt Chráněná dílna pro nevidomé - HapAteliér 
z Nadačního fondu Českého rozhlasu a jeho sbírkového projektu Světluška. Tento nadační příspěvek pomáhá 
udržet chráněná místa pro zrakově postižené pracovníky v rukodělné dílně. DĚKUJEME. 
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Dispečink asistenčních služeb 

Dispečink asistenčních služeb je odborné středisko, které poskytuje službu sociální péče s názvem Asistenční 
služby nevidomým v Jihomoravském kraji6. 

1. Asistenční služby nevidomým 

číslo registrace: 7053308 
vedoucí střediska: Mgr. Martina Smrčková (ve funkci od 1. 6. 2015) 

počet unikátních klientů: 33, z toho 12 mužů a 21 žen 
evidujeme: 18 zájemců o službu, z toho 11 mužů a 7 žen 
počet poskytnutých úkonů: 635 
přepočítáno na osobohodiny: 1 7417 
75% služeb je poskytnuto terénní formou 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 2,2 
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 42,99 % 

Poslání služby: 

Asistenční služby nevidomým jsou především terénní, ale i ambulantní služby, zaměřené na zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. 
Nenahrazuje pečovatelskou službu, vychází ze zásad aktivního přístupu samotného klienta a dopomoci 
asistenta, který nahrazuje chybějící zrak. 

www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Rozložení uživatelů podle místa trvalého bydliště: 
 

obec s rozšířenou působností 
počet klientů, 

kteří služby využili 
počet hodin 
přímé péče 

ČR (kromě JMK) 9 350,97 

BRNO 16 1 111,44 

Boskovice 1 1,17 

Břeclav 2 74,68 

Hustopeče 1 15,51 

Moravský Krumlov 1 2,67 

Šlapanice 1 29,78 

Veselí nad Moravou 1 23,03 

Vyškov 1 20,11 

Znojmo 2 111,58 

celkem 33 1 740,94 

 
Asistenční služby jsou poskytovány především terénní formou (v domácnosti klienta, ve škole, na nákupu, apod.), 
ale i ambulantně v našem středisku. 

Naší cílovou skupinou jsou lidé se zrakovým nebo kombinovaným postižením od 16 let. V případě 
kombinovaného postižení musí být jedno z postižení zrakové. Asistenční služby nemohou být poskytnuty 
osobám, které kromě těžké zrakové vady vyžadují specifický způsob komunikace (lidé s hluchoslepotou) nebo 
osoby, které mají kromě zrakového hendikepu i jiný druh postižení, znemožňující běžnou komunikaci a také 

                                                 
6 § 42 Zákona o sociálních službách, druh služby: průvodcovské a předčitatelské služby 
7 osobohodina = 60 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence
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osobám, které neovládají český, resp. slovenský jazyk nebo si nezajistí tlumočníka. Doprovody nemohou být 
poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu invalidní vozík. 

Asistenční služby poskytujeme na území města Brna a ve městech, kde fungují naše detašovaná pracoviště 
(Znojmo, Břeclav), a to ve všední dny od 7 do 18 hodin, ve výjimečných případech a dle individuální domluvy 
i mimo uvedenou dobu. 
 
Klientům nabízíme nejen doprovody na úřady, do škol, k lékařům, na zdravotní procházku apod., ale také pomoc 
při nakupování, při vyřizování osobních a úředních záležitostí. V domácnosti klienta pomůžeme při vyplnění 
formulářů, třídění nákupu, čtením doručené pošty, apod. Mimobrněnští studenti využívají doprovody na 
internát nebo za dalšími aktivitami. Většina klientů zůstala ve svých domovech, naopak, někteří uživatelé, kteří 
dlouhodobě bydlí v pobytovém zařízení, využívali asistenční služby k aktivitám mimo zařízení.  

Uživatele podporujeme ve využívání dalších dostupných veřejných služeb a ve využívání vlastních přirozených 
sítí, jako je rodina a přátelé, čímž se snažíme předejít návyku uživatele na sociální službu. Pomáháme také 
využívat jiné sociální služby ať už prostým podáním kontaktu na službu, kterou neposkytujeme, nebo 
poskytnutím průvodcovské služby do jiných zařízení a organizací. 
 
Asistenční služby poskytujeme jako  

 opakované asistenční služby 
o pravidelné (služby v předem stanovený den a hodinu, např. každé pondělí a pátek od 10 do 12 hodin) 
o nepravidelné (uživatel si službu objednává nepravidelně podle svých potřeb) 

 jednorázové asistenční služby, kdy se jedná o nového klienta, který si službu sjednává poprvé a není schopen 
stanovit, zda bude službu potřebovat opakovaně 

Poskytováním asistenčních služeb směřujeme zejména ke snížení rizika izolace a sociálního vyloučení osob 
s těžkým postižením zraku od svého okolí a informací. Uživatel má možnost prostřednictvím asistenční služby 
aktivně trávit svůj volný čas. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů služby, působí 
aktivně a podporuje rozvoj samostatnosti. Cílem asistenční služby je zejména podporovat rozvoj samostatnosti, 
motivovat uživatele  k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Služba je poskytována individuálně, tedy 
jedním pracovníkem jednomu uživateli. 

Cílem asistenčních služeb je: 

1. Klient, který se dostane na místa, kam by se samostatně nedostal. 
2. Klient, který získává v průběhu služby informace o světě kolem sebe, běžně vnímané zrakem. 
3. Klient, který má umožněný sociální kontakt a setrvává ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
4. Klient, který může žít život běžným způsobem jako jeho vrstevníci, aktivně se na tom podílí 

a v rámci svých možností jedná samostatně. 

Zásady asistenční služby: 

 Individuální přístup: respektování osobnosti uživatele, životní situace, ve které se nachází, 
stupně zrakové vady, potřeb a požadavků na službu. 

 Kvalita poskytované služby: odborné školení asistentů, pravidelné supervize. 

 Diskrétnost: mlčenlivost o zjištěných skutečnostech uživatele. 

 Nezávislost a nestrannost: při jednání respektovat uživatele, nejednat jeho jménem. 

 Respektování svobodné vůle uživatele: přizpůsobení poskytované služby požadavkům a 
potřebám uživatele v rámci služby. 

 Respektování svobodné vůle asistenta v rámci pravidel poskytování služby. 
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V rámci asistenční služby poskytujeme tyto fakultativní služby: 

 zajištění některých záležitostí klienta bez jeho účasti (vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, 
zvukových knih v knihovně, vyzvednutí /odnesení formulářů (úřad, banka apod.), drobných věcí 
z/na opravu, odnesení poštovních zásilek atd.) 

 akutní zjištění potřebných informací pro uživatele služby v terénu s použitím pracovního telefonu 
asistenta (internet, volání na infolinky, apod.) 

 využití služebního vozidla (v Brně) pro přepravu klienta místo použití veřejné dopravy 

Celková výše vybraných příspěvků (126 490 Kč) se skládá z těchto částí 

 za asistenční služby: 124 839 Kč 

 za fakultativní služby: 1 651 Kč 

Vývoj celkové výše příspěvků klientů za asistenční služby 

město 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Brno 113 520 135 151 116 416 97 430 61 160 65 317 80 849 92 721 72 780 
Břeclav 5 550 4 920 1 660 200 0 0 99 0 375 
Vyškov 0 506 54 691 356 5 034 358 2 959 3 075 
Znojmo 7 420 5 810 8 368 6 501 6 688 9 598 14 053 15 972 12 162 
celkem 126 839 146 387 126 498 104 822 68 204 79 949 95 359 111 812 88 392 

V letech 2008 (Brno: 60 547 Kč) a 2007 (Brno: 53 787 Kč) byla regionální pracoviště financována z projektu 
SROP, v rámci kterého byly služby poskytovány zdarma. 
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Centrum aktivizace a poradenství 

Centrum aktivizace a poradenství je odborné středisko, které poskytuje registrované služby sociální prevence 
s názvem Aktivizační služby zrakově postiženým 8 a provozuje Poradny pro zrakově postižené 9 v pěti městech 
Jihomoravského kraje. 

Aktivizační služby zrakově postiženým 

číslo registrace: 5133774 
vedoucí střediska: Mgr. Magda Ambrožová (ve funkci od 1. 6. 2017) 

počet unikátních klientů: 130, z toho 40 mužů a 90 žen 
z toho bylo: 12 zájemců o službu, z toho 1 muž a 11 žen 
počet poskytnutých úkonů: 3 483 
přepočítáno na intervence: 7 86510 
63 % intervencí je poskytnuto ambulantní formou 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 4,6 
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 46,46 % 

Posláním Aktivizačních služeb zrakově postiženým je zamezit jejich sociálnímu vyloučení a podporovat je 
v aktivním zapojení do života tak, aby se dokázali lépe vyrovnat se svým těžkým zrakovým postižením. 

www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

 

pracoviště 
přepočtený 

počet 
zaměstnanců 

skupinové 
aktivity 

individuální 
aktivizace 

počet 
úkonů 

aktivizace kontakty intervence 

Brno 2,05 247 77 1 779 1 287 492 3 005 

Břeclav 0,8 77 20 437 359 78 1 226 

Vyškov *) 0,2 13 2 112 56 56 257 

Znojmo 1,55 96 146 1 155 604 551 3 377 

celkem    4,60  433  245 3 483 2 306 1 177 7 865 

*) pracoviště zde působilo jen do 31.3.2017, od 1.4.2017 za klienty dojíždíme a poskytujeme výhradně terénní 
služby. 

Smyslem aktivizační služby je poskytovat podporu při pohybu a orientaci, zprostředkovávat přístup k informacím 
a k poznávání okolního světa, podněcovat k aktivnímu přístupu k životu vůbec, včetně aktivního trávení volného 
času. Společným jmenovatelem je přizpůsobení potřebám těžce zrakově postižených uživatelů a snaha o 
maximální využívání jejich zbývající smyslů. 

Cílem aktivizačních služeb zrakově postiženým je: 

 zvýšení odpovědnosti a samostatnosti uživatele, 

 poznání reálných možností každého uživatele, 

 návrat uživatele k činnostem, kterým se věnoval před postižením nebo zapojení do činností nových, 

 navrácení, udržení či zlepšení fyzické kondice a zvýšení psychické odolnosti. 
  

                                                 
8 § 66 Zákona o sociálních službách, druh: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
9 § 42 Zákona o sociálních službách, druh: odborné sociální poradenství 
10 Intervence = 30 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace
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Konkrétní typy poskytovaných aktivit: 

besedy, přednášky smyslem je nabídnout a zprostředkovat uživatelům kontakt s odborníky z nejrůznějších 
oblastí. Obrazové materiály jsou nahrazovány audionahrávkami, haptickými prohlídkami. Aktivity lze 
organizovat jak v prostorách společnosti, tak mimo ně – např. v muzeum, knihovně, atp.; 

poznávací výlety, exkurze – smyslem je navštívit místa, na která by se uživatelé sami nedostali. Zajištěním 
komentovaného programu alespoň částečně nahradit vizuální vjemy. Aktivita probíhá mimo prostory 
společnosti a je nutné se na ni předem přihlásit, v případě potřeby je zajišťován uživatelům průvodce, 

pohybové a sportovní aktivity – účelem těchto aktivit je poskytnout více vhodných příležitostí k fyzickému 
pohybu, kterého se jim z různých důvodů nedostává. Pohybové a sportovní aktivity jsou plánovány tak, aby 
respektovaly specifické potřeby uživatelů. Konkrétně se jedná o různé druhy cvičení, plavání, bowling atp. 
Aktivity probíhají v prostorách společnosti, popř. v jiných vhodných prostorách (fitness studio, venkovní areál 
atp.), 

kulturní aktivity – smyslem aktivity je pomoc uživatelům překonat jejich zrakový handicap prostřednictvím 
návštěv výstav a jiných kulturních událostí. Aktivity probíhají mimo prostory společnosti, 

tvůrčí aktivity – smyslem aktivity je procvičování a získávání dovedností prostřednictvím nejen výtvarných 
technik, ale např. i rytmických cvičení. Lze sem započítat i spoluúčast uživatelů služby na dotváření obsahu 
aktivity. Aktivity probíhají v prostorách společnosti, 

vzdělávací a rozvojové aktivity – jsou zaměřeny na udržování a rozvoj rozumových funkcí účastníků aktivity a 
vyžadují speciální přípravu; probíhají v prostorách společnosti (např. tzv. „paměťolamy“), 

relaxační aktivity – smyslem je nabídnout uživatelům prostor pro bezpečnou a řízenou relaxaci; aktivita probíhá 
mimo prostory poskytovatele - solná jeskyně, nebo může být i součástí aktivit jiných – např. dechová cvičení, 
cvičení očí apod. 

sportovní aktivity – do tohoto širokého okruhu aktivit jsou zařazeny sportovní hry pro nevidomé (bowling, 
pétanque, zvuková střelba), ambulantní cvičení na židlích, cvičení jógy a cvičení na míčích, dále návštěvy 
posilovny, sportovní chůze, v letních měsících návštěvy koupaliště se sportovním programem – aquaerobic, 
plavání, výuka plavání. To vše obohaceno o doplňkové aktivity (četba, hry, trénování paměti apod.) 

stolní hry pro nevidomé – prostřednictvím této aktivity se účastníci jednak pobaví, jednak si trénují paměť i 
myšlení, samozřejmostí je využívání pomůcek a her upravených pro těžce zrakově postižené, 

klub čtenářů – aktivita vzešla z potřeb a požadavků uživatelů. Uživatelé mají možnost pravidelně sledovat dění 
ve svém nejbližším okolí (prostřednictvím lokálního tisku, místního informačního bulletinu), mohou si vyměňovat 
názory a posilovat tak zájem o dění ve svém městě, 

literární klub – za spolupráce s knihovnami v jednotlivých městech jsou pro uživatele vytvářeny specifické 
programy – poslech četby, diskuse k tématu, besedy o dílech i autorech.  

motivační a hodnotící posezení – smyslem je zjišťovat zájem a zpětnou vazbu od uživatelů. Uživatelé mohou 
hodnotit realizované aktivity a přinést nápady na jejich vylepšení, popř. na aktivity nové. Prostřednictvím této 
aktivity se sami uživatelé podílejí na plánování a hodnocení služby, 

individuální aktivizace - jakákoliv jednorázová či opakovaná aktivita, která je poskytována jednotlivému klientovi 
s ohledem na jeho individuální potřeby. A to nejen v jeho domácím prostředí (v bytě, pobytovém zařízení), ale i 
ambulantně ve středisku. Zřízením této služby reagujeme na množící se požadavky klientů, kdy zhoršování jejich 
zdravotního stavu jim brání v účasti na skupinových aktivitách ve středisku. 
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1. pracoviště Brno 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU (17) 
 datum konání počet klientů 

Přednáška kosmetičky 23. 1. 2017 8 
Cestovatelská beseda o Toskánsku 28. 2. 2017 10 
Cestovatelská beseda o Etiopii 14. 3. 2017 3 
Co trápí naše srdce 13. 4. 2017 5 
Cestovatelská beseda o Jadranu 23. 5. 2017 5 
SOS – znáte svá práva? 20. 7. 2017 5 
Hudební okénko 6. 9. 2017 3 
Floristika – luční kytka 15. 9. 2017 4 
Hudební okénko 21. 9. 2017 1 
Floristika – srdce z krušpánku 13. 10. 2017 3 
Cestovatelská beseda o Římě 24. 10. 2017 4 
Lednicko-valtický areál, přírodní parky 27. 10. 2017 3 
Cestovatelská beseda Afrika všemi smysly 2. 11. 2017 3 
Soutěž ve stolní hře Česko pro pamětníky 10. 10. 2017 3 
Muzikály 1 31. 10. 2017 10 
Muzikály 2 20. 11. 2017 7 
Vánoční hodnotící posezení 13. 12. 2017 13 

 

Vzdělávací a rozvojové aktivity ve středisku 
„Paměťolamy“, Trénování paměti: 
27.1. (5), 10.2. (9), 28.4. (5), 12.5. (6), 23.6 (6)., 14.7. (3), 27.7. (4), 20.10. (3), 24.11. (4), 1.12. (5) 2017 
 

Sportovní aktivity ve středisku 
Cvičení s prvky orientu (1x týdně celoročně, mimo červenec a srpen, celkem 33x): 10 klientů 
Cvičení na židlích (1x týdně celoročně, v červenci a srpnu omezeně, celkem 46x): 14 klientů 
Cvičení s prvky jógy (1x týdně celoročně, mimo červenec a srpen, celkem 35x): 12 klientů 
Jóga (1x týdně celoročně, mimo červenec a srpen, celkem 32x): 8 klientů 
Cvičení s míči (3x měsíčně od září 2017, celkem 13x): 10 klientů 
Zvuková střelba 2. 3. (2), 2. 8. (4), 18. 9. (4), 9. 10. (6), 27. 11. (6) 2017 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO (33) 
  datum konání počet klientů 

Komentovaná prohlídka památníku L. Janáčka 18. 1. 2017 4 
Návštěva kočičí kavárny 3. 2. 2017 9 
Komentovaná prohlídka a beseda v ČHMÚ 20. 2. 2017 8 
Procházka ke koním 24. 2. 2017 6 
Komentovaná výstava Dinosauři na řetězu 10. 3. 2017 3 
Jarní putování 21. 3. 2017 6 
Putování za krásou a historií Olomouce 28. 3. 2017 4 
Návštěva židovské obce 5. 4. 2017 8 
Step na vlastní kůži 11. 4. 2017 2 
Komentovaná prohlídka Jarošova mlýna 19. 4. 2017 5 
Jarní happening 26. 4. 2017 10 
Komentovaná prohlídka Centra Eden a hradu Pernštejn 3. 5. 2017 8 
Stezka zdraví 15. 5. 2017 15 
Toulky Lednicko-valtickým areálem 30. 5. 2017 12 
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Putování Pálavou 13. 6. 2017 8 

Tradiční plavba parníkem 20. 6. 2017 13 

Bylinková dílna Písečník 24. 6. 2017 8 
Ekologická exkurze do Podyjí 7. 8. 2017 13 
Přednáška o koních a projížďka v terénu 14. 8. 2017 7 
Odpoledne v parku, petanque 18. 8. 2017 4 
Komentovaná vycházka do Olomučan 28. 8. 2017 6 
Vyškov - seznámení s plánem aktivit 29. 8. 2017 2 
Komentovaná prohlídka výstavy Magický Himaláj 6. 9. 2017 4 
Komentovaná prohlídka ZOO spojená s besedou o šelmách 11. 9. 2017 6 
Komentovaná beseda na téma: Putování luční krajinou 20. 9. 2017 6 
Vyškov Bowling 26. 9. 2017 3 
Výstava KMENY 26. 9. 2017 4 
Happening – tajná řeč stromů 27. 9. 2017 9 
Lidová architektura jako přirozená součást přírody Slovácka 17. 10. 2017 9 

 

Relaxační aktivity mimo středisko 
Solná jeskyně: 8. 3. (3), 12. 4. (4), 10. 5. (3), 7. 6. (2), 13. 9. (2), 10. 11 (4), 15. 11. (4), 6. 12. (3) 2017 

 
Sportovní aktivity mimo středisko 
Návštěva koupaliště, aquaerobic: 31. 6. (4), 2. 8. (6), 9. 8. (4), 10. 8. (5), 15. 8. (2), 17. 8. (4), 24. 8. (1+2 
zájemci), 25. 8. (3), 30. 8. (4), 31. 8. (2) 2017 
Cvičení v přírodě:  13. 12. 2017 (8) 
Sportovní chůze: 30. 10.2017 (3) 
Posilovna skupinová: 22. 11. (3)  
 

Posilovna individuální:  
1.klient – 30. 11., 13. 12.   
2. klient – 12. 10., 31. 10., 6. 11. 
 
Psychorehabilitační pobyt Kuklík 2017 
Cvičení na židlích: 1. 7. (3) 
Cvičení s prvky jógy: 3 .7. (4),  4. 7  (5) 
 

Individuální aktivizace 
V roce 2017 jsme poskytli individuální aktivizaci celkem 77x (z toho 5x indiv. návštěva posilovny), a to 
22 klientům, z toho 14 klientům opakovaně.  
Individuální aktivizaci v domácnosti využívali 4 klienti, ambulantní indiv. aktivizaci 6 klientů, 
individuální aktivizace nebo aktivizace v rámci skupiny (doprovod, pomoc při aktivitě, atp.) využilo celkem 
18 klientů.  
 
Rozhovor s klientem byl poskytnut 42x, a to 25 klientům. 
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2. pracoviště Břeclav 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU (47) 
  datum konání počet klientů 

Domácí péče – beseda o filmu s audiopopisem 6. 1. 2017 3 
Povídání ve středisku 10. 1. 2017 3 
AZ – kvíz I. 20. 1. 2017 4 
České století - cyklus besed o novodobých dějinách České republiky- 
rok 1948- díl: Všechnu moc lidu Stalinovi 

27. 1. 2017 4 

Každý milion dobrý- beseda o filmu s audio popisem 3. 2. 2017 3 
Stolní hry- Česko pro pamětníky 7. 2. 2017 3 
Valentýnská výtvarná dílna 14. 2. 2017 3 
České století - cyklus besed o novodobých dějinách České republiky- 
Zabíjení soudruha 

17. 2. 2017 4 

Stolní hry- rohaté Domino, Tangramy, Zlaté Česko  24. 2. 2017 3 
Beseda s tiskovou mluvčí PČR Mgr. Kamilou Haraštovou 28. 2. 2017 5 
Krajinou Adršpašsko-teplických skal 2- Broumovské stěny a Ostaš 7. 3. 2017 5 
Hudební kavárna - J. S. Bach 21. 3. 2017 4 
AZ- kvíz II. 24. 3. 2017 5 
Trénování paměti- náhradní aktivita 28. 3. 2017 3 
České století - cyklus besed o novodobých dějinách České republiky- 
rok 1968- díl: Musíme se dohodnout 

31. 3. 2017 4 

Filmový klub : Teorie tygra 4. 4. 2017 4 
Velikonoční výtvarná dílna 11. 4. 2017 5 
Literární kavárna : Divadla malých forem 18. 4. 2017 4 
České století : Je to jen rock'n'roll 21. 4. 2017 4 
Stolní hry- Česko pro pamětníky 25. 4. 2017 5 
Na druhý pohled- beseda o filmu s audio popisem 2. 5. 2017 4 
Euroklíč aneb co je dobré vědět  16. 5. 2017 3 
AZ- kvíz III. 19. 5. 2017 4 
České století - cyklus besed o novodobých dějinách České republiky- 
Poslední hurá 

26. 5. 2017 3 

Haptické mapy 2. 6. 2017 4 
Hudební kavárna- Karel Zich  13. 6. 2017 5 
České století - Ať si jdou 16. 6. 2017 5 
Hodnotící a motivační povídání 19. 6. 2017 4 
Stolní hry - Česko pro pamětníky 27. 6. 2017 4 
Výroba podtácků  4. 7. 2017 4 
AZ kvíz IV. 25. 7. 2017 3 
Na skok do Anglie 1. 8. 2017 5 
Postřižiny 8. 8. 2017 5 
Zlaté Česko  22. 8. 2017 6 
Literární kavárna: Hlučná samota Bohumila Hrabala 5. 9. 2017 4 
AZ kvíz V. 15. 9. 2017 3 
Paměťolamy 26. 9. 2017 4 
Česko pro pamětníky 2. 10. 2017 3 
Stolní hry 26. 10. 2017 5 
Strašidelná Halloweenská dílna 31. 10. 2017 6 
Hudební kavárna 7. 11. 2017 5 
Zlaté Česko 9. 11. 2017 6 
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Kosmetická dílna: výroba mýdel 16. 11. 2017 4 
Cestovatelská beseda: Chorvatsko 28. 11. 2017 4 
AZ kvíz VI. 30. 11. 2017 3 
Stolní hry 8. 12. 2017 6 
Vánoce v TyfloCentru 14. 12. 2017 4 

 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO 
  datum konání počet klientů 

Egypt- dar Nilu - MMG Břeclav 17. 1. 2017 4 
Exkurze do Hydrometeorolog. ústavu a vycházka na nám. Svobody 20. 2. 2017 3 
Výstava INVENTURA v MMG Břeclav komentovaná K. Křivánkem 3. 3. 2017 4 
Exkurze do úpravny vody a vycházka Kančí oborou 7. 4. 2017 3 
Exkurze na letiště v Brně 27. 4. 2017 3 
Exkurze do Gumotexu 12. 5. 2017 4 
Poznávej se - interaktivní výstava v MMG Břeclav 23. 5. 2017 4 
Společně na jedné lodi - plavba parníkem po brněnské přehradě 20. 6. 2017 2 
Vládci noci  15. 8. 2017 4 
Loučení s prázdninami  29. 8. 2017 5 
Poprázdninové setkání 7. 9. 2017 1 
Magický Himálaj a návštěva brněnského TC 19. 9. 2017 3 
Výlet do Strážnice 17. 10. 2017 6 
Podzimní vycházka 19. 10. 2017 3 
Exkurze na Českou poštu 24. 10. 2017 6 
Střípky dávných časů: středověk na Břeclavsku 14. 11. 2017 4 
Masarykovo muzeum Hodonín 21. 11. 2017 5 
Kuželkový turnaj   24. 11. 2017 3 
Advent ve Křtinách  11. 12. 2017 3 

 
     

Klub čtenářů (v závorce počet zúčastněných klientů) 
13. 1. 2017 (2), 10. 2. 2017 (4), 10.3.2017 (3), 9.5.2017 (5), 11.7.2017 (4), 22.9.2017 (2), 10.10.2017 (3) 

Solná jeskyně 
18. 6. 2017 (5), 12.9.2017 (3), 4.10.2017 (3), 2.11.2017 (6) 

Individuální aktivizace 
V roce 2017 jsme poskytli individuální aktivizaci celkem 20 x, a to 9 klientům, z toho 5 klientům opakovaně.  
Individuální aktivizaci v domácnosti využívali 4 klienti, ambulantní indiv. aktivizaci 2 klienti, 
individuální aktivizace nebo aktivizace v rámci skupiny (doprovod, pomoc při aktivitě, atp.) využili celkem 
4 klienti.    
 
Rozhovor s klientem byl poskytnut 21 x, a to 9 klientům. 
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3. pracoviště Vyškov 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU 
 datum konání počet klientů 

Beseda s očním lékařem 17. 1. 2017 4 
Stol ní hry ve středisku 24. 1. 2017 2 
Přednáška o kompenzačních pomůckách 7. 2. 2017 6 
Beseda s očním lékařem 14. 3. 2017 2 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO 
 datum konání počet klientů 

Novoroční posezení v kavárně 3. 1. 2017 5 
Výstava v muzeu Vyškov 10. 1. 2017 3 
Výstava v muzeu Vyškov 14. 1. 2017 4 
Bowling 31. 1. 2017 5 
Návštěva knihovny Karla Dvořáčka 21. 2. 2017 2 
Beseda s MUDr. Blankou Chaloupkovou 28. 2. 2017 5 
Výlet do Lulče 21. 3. 2017 2 
Návštěva Olomouce 28. 3. 2017 4 
Bowling 7. 3. 2017 4 

 

Individuální aktivizace  
Byl poskytnut v rámci skupiny doprovod na aktivitu 2 klientům. 

Kontakt v sociální aktivizaci 
Byl poskytnut kontakt 7 klientům, bylo uskutečněno 56 kontaktů, všechny telefonické.  

Rozhovor s klientem byl poskytnut 3 x, a to 2 klientům. 
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4. pracoviště Znojmo 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU (29) 
 datum konání počet klientů 

Poznáváme světovou gastronomii – Bulharská kuchyně 24.1.2017 6 
Výtvarná dílna – valentýnská přáníčka 26.1.2017 3 
Filmový klub – Kmeny – Emo a Skatestyle 2.2.2017 3 
Beseda – Dinosauři na řetězu 16.2.2017 3 
Valentýnské pečení 23.2.2017 3 
Výtvarná dílna – jarní zápichy 14.3.2017 5 
Hudební okénko 16.3.2017 4 
Poznáváme světovou gastronomii – Thajská kuchyně 23.3.2017 4 
Filmový klub – Kmeny – Tuning a Kulturisti 30.3.2017 3 
Velikonoční pečení 11.4.2017 5 
Výtvarná velikonoční dílna 13.4.2017 3 
Hudební okénko – Trampské písně 2.5.2017 5 
Beseda – německá gastronomie 9.5.2017 3 
Filmový klub – Kmeny 18.5.2017 2 
Filmový klub – Cesta čaje a koní 15.6.2017 2 
Výtvarné dílny – Vázy zdobené ubrouskovou technikou 29.6.2017 5 
Beseda – Mýty o zdravé výživě 11.7.2017 4 
Letní výtvarná dílna 20.7.2017 4 
Filmový klub – Fan Vavřincová 27.7.2017 2 
Hudební okénko – Písničky o zvířatech 17.8.2017 4 
Letní beseda se Sagittou 24.8.2017 5 
Beseda první pomoc aneb základní kroky k záchraně života 19.10.2017 5 
Židovská kuchyně – poznáváme světovou gastronomii 24.10.2017 6 
Výtvarná dílna – Korálková zvonkohra 31.10.2017 5 
Beseda – Práce s kůží 7.11.2017 5 
Výtvarné dílny – svícínky, těstovinový řetěz a jmenovky na dárky 9.11.2017 3 
Slovácká kuchyně 21.11.2017 6 
Voňavé vánoční pečení 5.12.2017 4 
Vánoční výtvarná dílna 12.12.2017 3 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO (32) 
  datum konání počet klientů 

Hodnotící a motivační posezení 3.1.2017 10 
Celodenní výlet Brno – Dinosauři na řetězu 17.1.2017 3 
Komentovaná prohlídka výstavy Historické cukrárny 14.2.2017 4 
Celodenní výlet Brno – Hydrometeorologický ústav 20.2.2017 6 
Výlet do Olomouce 28.3.2017 3 
Hodnotící a motivační posezení v cafe Panorama 4.4.2017 8 
Příroda NP Podyjí jak ji ještě neznáte – Havranické vřesoviště 25.4.2017 4 
Výlet letiště Brno 27.4.2017 6 
Výstava stavebnice Merkur v Domě umění 11.5.2017 3 
Třebíč – po stopách židovské historie 16.5.2017 4 
Toulky Lednicko-valtickým areálem 30.5.2017 3 
Turistická vycházka Gránickým údolím po stopách mloka Huga 6.6.2017 3 
Hodnotící a motivační posezení v Cafe Panorama 13.6.2017 4 
Tradiční plavba parníkem a procházka kolem brněnské přehrady 20.6.2017 6 
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Hravý den na plovárně 13.7.2017 2 
Exkurze do expozice pivovarnictví ve Znojmě 1.8.2017 4 
Hravý den na plovárně 3.8.2017 2 
Hodnotící a motivační posezení v Cafe Panorama 15.8.2017 5 
Třeboň – město rybníků 22.8.2017 3 
Moravský Krumlov – turistická vycházka kolem Týnského rybníka 31.8.2017 3 
Komentovaná výstava – Expedice středověk 7.9.2017 2 
Komentovaná prohlídka ZOO spojená s besedou o šelmách 11.9.2017 1 
Z Lesné na Lusthaus 19.9.2017 5 
Společné hodnocení letních aktivit v čajovně 21.9.2017 3 
Taneční odpoledne 3.10.2017 4 
Návštěva Mandlárny a kostela sv. Václava v Hustopečích 10.10.2017 6 
Lidová architektura jako přirozená součást Slovácka 17.10.2017 4 
Komentovaná prohlídka Mahenova divadla 2.11.2017 7 
Návštěva tkalcovny ve Strmilově 14.11.2017 6 

Paměťolamy  (11x) 

10.1.2017 (8), 7.2.2017 (6), 7.3.2017 (7), 6.4.2017 (4), 4.5.2017 (6), 1.6.2017 (4), 18.7.2017 (5), 10.8.2017 (5), 

5.9.2017 (3), 3.10.2017 (4), 28.11.2017 (5) 

Relaxační pobyt v solné jeskyni (12x) 
4.1.2017 (2), 8.2.2017 (2), 1.3.2017 (3), 5.4.2017 (2), 3.5.2017 (2), 7.6.2017 (2), 19.7.2017 (2), 9.8.2017 (2), 

13.9.2017 (2), 4.10.2017 (2), 15.11.2017 (2), 6.12.2017 (2) 

Bowling v Příměticích - Znojemsko (12x) 
31.1.2017 (5), 28.2.2017 (4), 21.3.2017 (5), 18.4.2017 (5), 23.5.2017 (4), 27.6.2017 (4), 25.7.2017 (5), 

29.8.2017 (4), 26.9.2017 (5), 26.10.2017 (6), 30.11.2017 (6), 14.12.2017 (7) 

Individuální aktivizace 
V roce 2017 jsme poskytli individuální aktivizaci v rámci skupiny (doprovod, pomoc při aktivitě, atp…) celkem 15 
klientům, někteří klienti tuto službu využili pouze 1x, někteří klienti opakovaně.  
Individuální aktivizaci v domácnosti využívalo pravidelně 6 klientů. 
Rozhovor s klientem byl poskytnut 33 x, a to 14 klientům. 
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Projekty, doplňující aktivizaci 

 

Do přírody s bílou holí 

 
V rámci projektu Do přírody s bílou holí (ekologické vzdělávání lidí s těžkým postižením zraku), který finančně 
podpořil Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, jsme v roce 2017: 
 

 uskutečnili 10 aktivit (turistických vycházek nebo výletů) v Brně a okolí; 

 realizovali 11 přednášek zaměřených na přírodu, ekologické zemědělství a cestování; 

 uspořádali 2 happeningy v Přírodní zahradě u smrku; 

 zapojili 36 klientů (zúčastnili se alespoň jedné akce); 

 spolupracovali s odbornými organizacemi i jednotlivci, kteří se věnují ochraně životního prostředí 
či ekologické výchově; 

 vyhlásili výsledky již osmého ročníku „Turistické ligy“ a ocenili jsme nejlepších pět turistů  (na 1.místě 
absolvovali 3 účastníci shodný počet km) dárkovým poukazem.  

 
Zhodnocení aktivit projektu 
 
Turistické vycházky a výlety v Brně a okolí zaměřené na poznávání zajímavých přírodních lokalit a na návštěvy 
objektů vytvořených a uzpůsobených potřebám lidí v krajině žijících.  
Během roku se nám dařilo v rámci tohoto projektu realizovat cca dvě aktivity měsíčně.  
 
Seznam navštívených míst: 

 Komentovaná prohlídka a beseda v ČHMÚ (20.2.2017) 
 Zimní vycházka ke koním (24.2.2017) 
 Cestovatelská beseda o Toskánsku (28.2.2017) 
 Cestovatelská beseda o Etiopii (14.3.2017) 
 Jarní komentovaná procházka na Medlánecké kopce (21.3.2017) 
 Komentovaná prohlídka Jarošova mlýna (19.4.2017) 
 Happening v Přírodní zahradě u smrku na téma Zahrada má ráda motýly (26.4.2017) 
 Komentovaná procházka Stezkou zdraví (15.5.2017) 
 Cestovatelská beseda na téma Výlet po Jadranu (23.5.2017) 
 Plavba parníkem po Brněnské přehradě (20.6.2017) 
 Zážitková bylinková dílna v EkoCentru Písečník (24.7.2017) 
 Poznáváme svět z koňského hřbetu (14.8.2017) 
 Lesnický Slavín - komentovaná vycházka v okolí Olomučan (28.8.2017) 
 Komentovaná prohlídka interaktivní výstavy Magický Himaláj (6.9.2017) 
 Návštěva brněnské ZOO (11.9.2017) 
 Happening v Přírodní zahradě u smrku na téma Tajná řeč stromů (27.9.2017) 
 Lidová architektura jako přirozená součást přírody Slovácka (17.10.2017) 
 Cestovatelská beseda Řím (24.10.2017) 
 Lesnický slavín s liškou Bystrouškou (30.10.2017) 
 Cestovatelská beseda Afrika všemi smysly (2.11.2017) 
 Procházka lesoparkem Kamenný vrch (6.11.2017) 
 Adventní výprava do Křtin (11.12.2017) 
 Vánoční procházka do Přírodní zahrady u smrku (13.12.2017) 
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Aktivity byly uzpůsobeny specifickým potřebám účastníků s těžkým postižením zraku. Veškeré turistické 
vycházky byly účastníkům verbálně komentovány, přednášky byly doplňovány haptickým poznáváním přírodnin 
a dalších předmětů.  
 
Na organizačním i obsahovém zajištění aktivit jsme spolupracovali s následujícími subjekty: 
 

 Spolek zahrady U Smrku, z.s. – happeningy v Přírodní zahradě u smrku 

 Příroda Brna – Ing. Alena Prýmková, komentované vycházky 

 Arnošt Mader – cestovatelské besedy 

 Dopravní podnik města Brna – pronájem parníku pro tradiční plavbu a vyhlášení výsledků Turistické ligy 

 EkoCentrum Písečník – komentované vycházky,  prohlídka a přednáška 

 Zoo Brno – komentovaná prohlídka a přednáška 

 Ranch „CH“  Ořešín – přednáška a projížďky na koních 

 International Student Club MÚ Brno – cestovatelská beseda 
 
I tento ročník projektu hodnotíme jako úspěšný - podařilo se uskutečnit řadu zajímavých akcí, ze strany klientů 
byl poměrně stálý zájem (vytvořila se stabilní skupina, občas se přidal někdo další), našim aktivitám jsme dali 
v programu určitý řád a pravidelnost a naše snahy se mohly dále rozvíjet s podporou Statutárního města Brna 
(dotace z Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna). 
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Poznávání přírody s bílou holí v JMK 

 

V rámci tohoto projektu, který finančně podpořil Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, jsme v průběhu roku 2017 nabízeli osobám s těžkým postižením zraku možnost 
environmentálního vzdělávání současně s aktivním pohybem v přírodě. 

Uskutečnili jsme celkem 5 exkurzí po JMK s environmentálním programem: 

1. 3. 5. 2017: Putování za minulostí na hradě i v podhradí - expozice Centra EDEN v Bystřici nad 
Pernštejnem, součástí byla i komentovaná prohlídka Horácké vesnice. Následovala komentovaná 
prohlídka hradu a přilehlé zahrady. Počet účastníků 16. 

2. 30. 5. 2017: Lednicko-valtický areál – historicky i přírodně zajímavá lokalita Jižní Moravy. Během 
turistické vycházky jsme absolvovali pět zajímavých zastavení u architektonických památek areálu. 
Počet účastníků 19. 

3. 13. 6. 2017: Putování Pálavou – fyzicky náročná, ale krásná a zajímavá přírodní lokalita. 
S průvodkyní účastníci především získávali znalosti z oblasti poznávání místní fauny a flóry. Počet 
účastníků 16. 

4. 7. 8. 2017: Příroda Národního parku Podyjí, jak ji ještě neznáte – komentovaná vycházka a 
komentovaná prohlídka expozice Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí. Počet účastníků 21. 

5. 15. 9. 2017: Putování luční krajinou – vycházka po chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, včetně 
návštěvy Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty Ve Veselí nad Moravou, kde účastníci 
absolvovali zajímavý výklad spojený s haptickými ukázkami přírodnin a živočichů. Počet účastníků 
15. 

Bylo dbáno na to, aby účastníkům bylo zajištěno bezpečné prostředí, doprovod, v indikovaných 
případech (ZTP/P) průvodce. Účastníci měli možnost dopravy objednaným autobusem do vybrané 
lokality, což jim umožnilo bezpečné a rychlé cestování. 

Realizované aktivity byly připraveny tak, aby účastníci měli srovnatelné možnosti navštívit stejná místa 
a získat stejné množství informací, jako běžní návštěvníci. Vzhledem k chybějícímu smyslu byly všechny 
aktivity uzpůsobeny tak, aby zážitek i množství informací, které si účastníci odnesou, co nejvíce 
eliminovaly dopad jejich hendikepu. Měli možnost haptických prohlídek objektů a předmětů, příležitost 
vyslechnout si odborné komentáře o přírodních krásách a zajímavostech navštívených lokalit, stejně 
tak jako o objektech vytvořených lidskou rukou. Cílem projektu bylo pomoci účastníkům prohloubit si 
vztah k přírodě a upevnit v nich povědomí o zodpovědnosti civilizace i každého z nás vůči přírodnímu 
prostředí. 
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Poradny pro zrakově postižené 

číslo registrace: 5856220 
počet unikátních klientů: 164 (z toho 21 zájemců o službu), z toho 67 mužů a 97 žen 
počet poskytnutých úkonů: 561 
přepočítáno na intervence: 1 175 intervencí11 
81 % intervencí je poskytnuto ambulantní formou 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 1,2  
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 26,58 % 

Pro rok 2018 jsme tedy snížili přepočtený počet pracovníků v přímé péči na jeden celý úvazek, ale to je 
na 5 poraden již na samé únosnosti provozování. Poradenské služby jsou obvykle jednorázové a jejich 
počet lze jen těžko odhadovat. 

www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Centrum aktivizace a poradenství provozuje v rámci odborného sociálního poradenství tyto poradny: 
 Poradna pro zrakově postižené Brno,  

- sociálně právní poradna, 
- poradna pro odstraňování bariér s krajskou působností 
- půjčovna pomůcek s možností zápůjčky i na našich regionálních pracovištích 

 Poradna pro zrakově postižené Břeclav (sociálně právní poradna) 

 Poradna pro zrakově postižené Vyškov (sociálně právní poradna) – jen do 31.3.2017 

 Poradna pro zrakově postižené Znojmo (sociálně právní poradna) 

 Poradna pro zrakově postižené Moravský Krumlov (sociálně právní poradna) 
Do Vyškova je 1x měsíčně zajížděno v rámci aktivizace a v té době lze poskytnout i poradenství. Ostatní dny je 
poradenství poskytováno v Brně. 
 
Forma poskytování poradenství: 
Z celkového počtu 561 úkonů bylo provedeno 192 ambulantní a 369 terénní formou. Nejčastější možností, 
kterou v terénní formě poradenství klienti využívali, bylo poradenství po telefonu - 227 úkonů.  
Poradenství je poskytováno také prostřednictvím e-mailu – 58 úkonů, nebo v terénu - například při jednání na 
úřadech nebo v domácnosti klienta, kterému zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu střediska. 
 
Sociálně právní poradna 

Všeobecné poradenství je zaměřeno na pomoc při obstarávání běžných záležitostí, které klienti z důvodu 
svého zrakového postižení nedokáží řešit sami. Jedná se např. o poradenství a pomoc při vyřizování a výměně 
osobních dokladů, přihlášení a změny dodavatele elektřiny či plynu, vyřízení poplatků za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu, ale i rady ohledně kotlíkové dotace apod. 

Sociálně právní poradenství spočívá v poskytování rad, informací a služeb ze sociální oblasti. Poskytujeme 
pomoc klientům s vyplňováním formulářů a s vyřizováním jejich záležitostí zejména v následujících oblastech:  

 poradenství o dávkách státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, 
rodičovský příspěvek), důchodového pojištění (invalidní, starobní, sirotčí a vdovský důchod), pracovního 
práva a zaměstnanosti (zaměstnávání osob se zdravotním postižením)  

 poradenství o dávkách pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) 
a o dávkách sociální péče (mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené, jednorázový příspěvek na 
opatření zvláštní pomůcky)  

                                                 
11 Intervence = 30 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 
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 poradenství o daňových úlevách a osvobození od poplatků (rozhlasové a TV poplatky, poplatek za užívání 
dálnic)  

 poradenství o slevách a výhodách ve spojích (výhody při poskytování poštovních služeb a slevy při 
poskytování telekomunikačních služeb) 

 poradenství při výběru a používání kompenzačních pomůcek (lupa, bílá hůl, slepecké hodinky, hladinka, 
podpisová šablonka) 

 poradenství a zprostředkování dalších sociálních služeb (Tyfloservis, pečovatelská služba, občanské 
poradny)  

Rozhovor s klientem, podpora klienta: obsahem této služby je podpora a doprovázení uživatele, který je, 
často v souvislosti s postupující a nevratnou ztrátou zraku, v psychické nepohodě. Má aktuální potřebu se 
někomu svěřit, rozebírat svoji situaci a mít někoho, kdo mu pomůže všechno unést a zvládat. 

Pracovník poskytuje klientovi bezpečné prostředí pro vyjádření jeho emocí a sdílí s ním problémy, které klient 
považuje za významné. Se závažnějšími potížemi klientů se lze po vzájemné dohodě obrátit na psychologa.  

Poradna pro odstraňování bariér 

www.centrumpronevidome.cz/bariery 

Jedná se o specializované poradenství ve využívání technických pomůcek a prostředků pro snadnější 
samostatnou chůzi a prostorovou orientaci v terénu. Poradenství slouží nejen těžce zrakově postiženým při 
odstraňování bariér, ale také institucím, které zpřístupňují své objekty a služby nevidomým a slabozrakým 
občanům.  

Služba zahrnuje:  

 individuální poradenství (využívání pomůcek zmírňující bariéry, které způsobuje zrak. postižení)  
 poradenství pro instituce v oblasti zpřístupnění veřejných objektů pro snadný pohyb a orientaci osob se 

sníženou schopností orientace  
 kontrola technických zařízení a řešení odstranění jejich závad s příslušnými institucemi  
 informační servis pro klienty - oznámení o plánovaných záborech veřejných komunikací v Brně, 

informace Dopravního podniku města Brna o změnách v dopravě a další informace  

V roce 2017 bylo v rámci tohoto poradenství celkem 44 klientům (některým z nich opakovaně) provedeno 116 
úkonů, z toho 100 telefonickou formou. Jednalo se převážně o řešení nefunkčních technických prvků (klepátek 
na semaforech, hlášení čísla a směru linky MHD, pomoc s popisem trasy, upozornění na nebezpečná místa 
apod.). 

Práce na odstraňování překážek komplikujícím zrakově postiženým chůzi a samostatné cestování nikdy 
nekončí. Na základě stížností, připomínek, urgencí, námětů ke zlepšení prostředí těžce zrakově postižených 
bude toto pracoviště i nadále pomáhat v odstraňování architektonických bariér.  

Půjčovna pomůcek 

Na půjčovnu kompenzačních pomůcek se klienti obracejí v situacích, kdy potřebují:  

1. vyzkoušet pomůcku před rozhodnutím pořídit si ji 

2. řešit krizovou situaci v době, kdy je jejich stávající pomůcka poškozena a dosud nemají pomůcku novou  

Je sepisována smlouva o zápůjčce. Zápůjčka se řídí vnitřními pravidly zapůjčování pomůcek. Klienti většinou 
pomůcky vlastní, proto je o zapůjčování minimální zájem. Pomůcky určené k půjčování slouží také pro 
předvedení pomůcek při poradenství, rehabilitaci a pro prezentační akce určené veřejnosti. 
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Obsloužení klienti poraden v roce 2017 
Z hlediska věku tvoří skupinu nejméně využívající poradenské služby klienti do 30ti let (cca 7%), naopak 
nejpočetnější skupinu tvoří klienti mezi 31 do 64 lety (cca 48%) následováni klienty staršími 64 let (cca 45%). 

Kromě kontaktů, kterých bylo celkem 190, bylo největší množství konzultací poskytnuto klientům z oblasti 
sociálně právního poradenství – 201. Druhou nejžádanější službou bylo poradenství při odstraňování bariér 
a základní poradenství, každá z nich po 63 úkonech. Následují rozhovor s klientem, podpora – 38 úkonů 
a poradenství ohledně pomůcek – 6 úkonů (provádí se téměř výhradně na detašovaných pracovištích). 

Počty klientů a počty intervencí podle ORP 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet intervencí 

BRNO 73 595 

Blansko 2 17 

Břeclav 17 68 

Hustopeče 2 12 

Ivančice 2 5 

Kuřim 1 3 

Kyjov 1 7 

Mikulov 3 6 

Moravský Krumlov 11 100 

Rosice 2 22 

Slavkov u Brna 1 2 

Šlapanice 1 12 

Tišnov 2 21 

Vyškov 6 15 

Znojmo 37 273 

Židlochovice 3 17 

Celkem  164 1 175 

*1 intervence = 30 minut přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch. 

Z tohoto počtu 164 klientů je 21 vedeno jako zájemci o službu. 

Počty klientů a počty úkonů dle pracovišť 

pracoviště počet klientů počet intervencí počet úkonů 

Brno 88 705 304 

Břeclav 20 78 36 

Vyškov 6 15 7 

Znojmo 37 272 156 

M. Krumlov 13 105 58 

celkem  164 1 175  561 
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Další projekty 

Podaná ruka na cestě tmou – akreditovaná dobrovolnická služba 

akreditace ze dne 6. 10. 2017 (č.j. MV-107877-5/OBP-2017) 

www.centrumpronevidome.cz/dobrovolnictvi 

Akreditovaný dobrovolnický program zajišťuje pomoc dobrovolníků při realizaci některých činností společnosti. 
Společnost umožňuje dobrovolníkům po absolvování předvstupní přípravy a za předem stanovených podmínek 
výkon dobrovolnické služby pro její vlastní potřebu. Na základě písemné smlouvy se mohou dobrovolníci zapojit 
do širokého spektra činností, např. doprovod klientů na vycházkách nebo výletech, pomoc v sociálně 
terapeutické dílně, prodej výrobků chráněné dílny, zapojení během dne otevřených dveří a mnohé další.  

V kalendářním roce 2017 bylo evidováno celkem 18 dobrovolníků, z nichž 1 na krátkodobou smlouvu. Z nich 
16 pracovalo v Brně a 2 ve Znojmě. V průběhu roku 2017 došlo k posile dobrovolnického týmu, přijali jsme 
7 nových dobrovolníků. 3 dobrovolníci ukončili svou činnost ze studijních nebo pracovních důvodů. 

V roce 2017 se dobrovolníci zapojili při pořádání tematických velikonočních a adventních dílen, spolupracovali 
na prezentaci chráněné a sociálně terapeutické dílny HapAteliér a přispěli k odbytu jeho výrobků, byli k dispozici 
jako doprovod nevidomým klientům na vycházkách, poznávacích exkurzích a dalších činnostech sociální 
aktivizace. Podporovali nás při práci s veřejností při exkurzích pořádaných na dnech otevřených dveří v Brně a 
Znojmě, při pořádání Tmavomodrého dne nebo prezentaci na Emil open. 

Dobrovolníci se také zapojili při přípravě benefičního koncertu. Pomoc při akcích pro veřejnost dobrovolnici 
poskytují organizačně i administrativně. Dobrovolníci se také zapojují do realizace vzdělávacích exkurzí pro školy, 
pořádané naší společností.  Dobrovolníci pomáhali našim klientům při sportovních aktivitách, jako jsou třeba 
cvičení jógy nebo cvičení s prvky orientu, které pro klienty organizuje naše společnost. Jeden z dobrovolníků 
zajišťoval po celý rok kondiční běhání v rámci vlastní aktivity. 

Přehled počtu dobrovolníků a odpracovaných hodin BRNO ZNOJMO 

služba a druh činnosti 
počet 
hodin 

počet 
dobrovolníků  

počet 
hodin 

počet 
dobrovolníků 

pomoc při realizaci sociálně aktivizačních služeb 77 9 21 2 

pomoc v chráněné dílně HapAteliér 18 1 --- --- 

pomoc v sociálně terapeutické dílně  94 8 --- --- 

pomoc při sportovních aktivitách nevidomých 95 3 --- --- 

výpomoc na akcích pro veřejnost a ostatní 47 8 --- --- 

pomoc při realizaci exkurzí pro školy 12 3 --- --- 

celkem  343 18 21 2 

Všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti centra, děkujeme. 

Přehled praxí za rok 2017 

Kromě dobrovolníků přijímáme do naší organizace také praktikanty z řad studentů vysokých a vyšších odborných 
škol se zaměřením sociálním a speciálně pedagogickým (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální 
pedagogika apod.) i s kombinací zaměření výtvarného (pro dílnu pro zrakově postižené). 
V roce 2017 absolvovalo u nás praxi 7 studentek, celkem absolvovaly celkem 580 hodin praxe. 
Jedna studentka absolvovala hospitaci 20 hodin. 
Studentky byly z těchto škol: 

 VOŠ Pionýrská 

 VOŠ sociální Olomouc 

 Masarykova univerzita fakulta sociálních studií a pedagogická fakulta 

 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

 OA, SOŠK a VOŠ BRNO  
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Časopis Chaloupka 

Základní idea: 

Informační deficit těžce zrakově postižených lidí je nesmírný. Každá pomoc v této oblasti je přínosem. Vydávání 
našeho časopisu doplňuje celostátní periodika vydávané Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, 
služby speciálních oddělení zvukových knih jednotlivých knihoven, služby Digitální knihovny dokumentů, 
realizované SONS, služby Knihovny K. E. Macana v Praze. 

Cíl, který si časopis klade:  

 informovat zrakově postižené občany o službách, které jim nabízíme my a ostatní instituce,  

 informovat o aktuálním dění ve městě a v kraji, 

Přínos projektu spatřujeme především v rozšiřování informací mezi širokou klientelu ve vhodné a jim přijatelné 
podobě. Časopis od roku 2005 finančně podporuje Městská část Královo Pole. Děkujeme. 

Konkrétní průběh: 

Vydávání časopisu „Chaloupka“ pro zrakově postižené v Brně je realizováno od počátku existence naší 
společnosti. Vychází ve čtyřech provedeních: 

 tisk ve zvětšeném černotisku pro slabozraké 

 zvuková nahrávka 

 tisk ve slepeckém písmu pro nevidomé 

 digitální podoba (e-mail, web) pro zrakově postižené 

Přehledná tabulka nárůstu odběratelů časopisu: 

forma \ rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

slepecký tisk 18 33 33 37 39 40 38 33 32 33 30 33 34 15 16 15 14 

zvětšené písmo 43 79 90 99 112 115 132 133 127 128 123 128 122 60 56 71 60 

mluv. slovo 18 41 50 58 65 65 81 35 18 7 7 7 9 13 27 13 12 

e-mail 14 38 137 162 163 163 144 203 266 228 224 223 237 251 245 228 232 

celkem  94  191  310  356  379  383  395  404  443  396  384  391  402  339 359  327  318 

V roce 2014 jsme provedli šetření o tom, kdo Chaloupku skutečně čte a chce ji odebírat. Úprava textu do Braillova 
písma a zejména speciální tisk a také tisk ve zvětšeném písmu znamená nemalé náklady a z tohoto důvodu došlo 
k optimalizaci odběratelů našeho časopisu. 

Časopis Chaloupka je také zveřejňován na webu společnosti www.centrumpronevidome.cz/chaloupka 
a rozesílán prostřednictvím konference jm-info@konference.braillnet.cz 
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