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TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. upřímně děkuje všem sponzorům, 

kteří v roce 2019 přispěli finančním nebo věcným darem 
 

na provoz poskytovaných sociálních služeb, 

vydávání informačního časopisu Oblastník, 

kulturní, sportovní a volnočasové akce, 

rozvoj společnosti ve prospěch zrakově postižených 
 

 

Donátorům, poskytujícím finanční podporu na sociální služby: 
KARLOVARSKÉMU KRAJI  

MĚSTU KARLOVY VARY 

MĚSTU OSTROV 

MĚSTU CHEB 
 

Donátorům poskytujícím podporu na rozvoj společnosti: 
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 

Nadačnímu fondu TESCO 

Výrobnímu družstvu nevidomých SPEKTRA Praha 
 

Poděkování za realizaci projektu Sociální automobil: 
reklamní agentura KOMPAKT s.r.o. 
 

Poděkování za finanční podporu zakoupením reklamy projektu Sociální automobil 2018-2024: 
Městu Ostrov, Městu Cheb, Městu Jáchymov, 

Městu Bochov, Městu Karlovy Vary 

Společnostem REALISTIC, SOKOFLOK s.r.o, 

OMNIA OPTIK KV, OMNIA OPTIK KV, 

SYNTHOMER Sokolov, EMA AUTO,  AUTO 

THERMAL s.r.o., LEŠENÍ TRUBAČ s.r.o., 

ZÁPADOČESKÁ TELEVIZE ZAK, ELEKTRO 

ŠTÉPÁNEK s.r.o., SOKOSTAV HT s.r.o., 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., 

SALTPETRER s.r.o. Kraslice, HC KREDIT s.r.o. 

Kraslice, WINFIELD jazyková škola s.r.o., 

PNEUTYRE s.r.o. KV, GAMMALUX NDT s.r.o., 

CENTRUM FORMOSA, KOVOŠROT FEKETE, KLEMPEX VACEK s.r.o., FINANČNÍ POMOC 

s.r.o., HK STIHL, VISHAY ELEKTRONIC s.r.o, GRANDHOTEL PUPP, KV ProIng s.r.o., WITTE 

Nejdek s.r.o., Ostrovská teplárenská a.s., výškové práce DUŠÁNEK, horská chata LESANKA 

Mariánská, SOMICH s.r.o., oční centrum a MVDr. Eva Jiránková, zdravotnické potřeby PETRIČKO 
 

Poděkování za spolupráci: 
ÚŘADU PRÁCE KARLOVY VARY, OSTROV, SOKOLOV, CHEB 

KRAJSKÉ KNIHOVNĚ KARLOVY VARY  

MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV, SOKOLOV, CHEB 

MĚSTSKÉ POLICII KARLOVY VARY 

ING. DANĚ ČEKANOVÉ S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM SPŠ OSTROV 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNÍ ŠKOLE CHEB 
 

Poděkování také vyjadřujeme zakladateli a  našim dlouholetým partnerům: 
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR Praha 

Oblastní odbočce SONS ČR Karlovy Vary a Cheb 
 

Poděkování za mediální podporu: 
KV OZNAMOVATEL 

ŠTEFAN ŠKULAVÍK 

RADNIČNÍ PERIODIKA MĚST OSTROV, KARLOVY VARY, CHEB 

 



  

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

 

Název společnosti:     TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

    Právní forma:     obecně prospěšná společnost 

Sídlo:      Mozartova 444/6,  360 09  Karlovy Vary 

IČO:     25 24 88 63 

Bankovní spojení:   215971664/0300 

Číslo zápisu v rejstříku OPS:  oddíl O, vložka 42  

Statutární orgán:             Pavlína Lišková, ředitelka  

Předseda Správní rady:   Mgr. Václav Polášek                                                           

Předseda Dozorčí rady:  Ing. Lenka Černá ( do 20.12.2019) 

                                                         MUDr. Jiří Prokop (od 27.12.2019) 

Zakladatel:     SONS ČR, z.s. 

V prosinci 2019 z důvodu vypršení mandátů členů Správní a Dozorčí rady došlo k nové 

volbě členů a předsedů Správní a Dozorčí rady na období 2019 – 2022. 
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   Posláním společnosti je podpora a integrace zrakově postižených občanů do společnosti 
 

 

Druh poskytovaných sociálních služeb:  

● průvodcovská a předčitatelská služba (placená služba ve výši 2 Kč/min.) 

● sociální rehabilitace (bezplatná služba) 

● sociálně aktivizační služby (bezplatná služba) 

 

 

Poslání jednotlivých služeb: 

Průvodcovská a předčitatelská služba 

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je podpora zrakově postižených při 

vyřizování běžných záležitostí na úřadech, u lékařů, podpora při pohybu v neznámém 

prostředí, při vykonávání oblíbených činností a aktivit a převedení informací do 

srozumitelné podoby.  

Sociální rehabilitace 

Posláním služby je podpora rozvoje schopností a dovedností osob se zrakovým a 

kombinovaným postižením, které jsou potřebné pro dosažení či udržení samostatnosti a 

soběstačnosti v běžném životě. 

Sociálně aktivizační služby 

Posláním služby je poskytovat příležitosti vedoucí k aktivnímu naplnění volného času, 

vykonávání zájmových činností, které uživatel dělal před zhoršením či ztrátou zraku, a 

zároveň k rozvoji, obnově a udržení schopností a dovedností uživatelů služby. 

 

K registrovaným sociálním službám poskytujeme: 

 Základní sociální poradenství poskytované ke každé sociální službě 

 Doplňkové služby 

Masáže 

vydavatelská činnost- časopis Oblastník 

převod textu do zvukové a elektronické podoby 

připomínkování a konzultace bariér pro zrakově postižené 

možnost zapůjčení tandemového kola, Euroklíče, MP3 přehrávače 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

OD HISTORIE PO SOUČASNOST 

Od vzniku obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. ve druhé polovině roku 2000 do roku 

2005 muselo TyfloCentrum vytvořit nejen zázemí pro klienty, ale i pro zaměstnance, získat finanční prostředky na 

provoz a vybudování chráněného pracoviště, kterým se stal masérský salon. 

Postupně se TyfloCentrum zapojilo do několika evropských projektů např. SROP a OP LZZ, týkajících se vytvoření 

sítě služeb pro zrakově postižené občany v Karlovarském kraji a pracovního uplatnění zrakově handicapovaných. 

Díky těmto projektům se podařilo rozšířit zázemí a vytvořit nová střediska v Ostrově, Sokolově a Chebu.  

V dalších letech docházelo k postupnému přibírání nových zaměstnanců, rozšiřování a zkvalitňování nabízených 

služeb, k vylepšování prostorů v regionálních střediscích, aby co nejvíce odpovídaly potřebám zrakově 

handicapovaných uživatelů. Postupem času jsme vytvořili stabilní prostředí, vybavené kompenzačními pomůckami 

pro zrakově handicapované a stálý tým profesně vyškolených zaměstnanců, kteří jsou zběhlí v problematice osob se 

zrakovým handicapem.  

Během naší existence se dle požadavku zákona a zakladatele měnilo složení členů Správní a Dozorčí rady 

TyfloCentra Karlovy Vary. Od prosince 2016 až do současnosti pracuje Správní a Dozorčí rada ve složení: Mgr. 

Václav Polášek, MUDr. Dagmar Špišáková a PhDr. Rudolf Volejník – Správní rada, Ing. Lenka Černá, Mgr. Věra 

Vlasáková, Ing. Kateřina Jelínková – Dozorčí rada.  

V roce 2017 došlo k výměně ředitele společnosti, kterou byla jmenována Pavlína Lišková, zakládající členka 

společnosti v roce 2000. V tomto roce se nám podařilo ve spolupráci s městy v Karlovarském kraji odstraňovat 

architektonické bariéry. V Ostrově byl i po zapracování našich připomínek vybudován bezbariérový vchod na 

pobočku České pošty, v Mariánských Lázních a Chebu bylo dokončeno slepecké označení zastávek dopravních 

terminálů. 

Rok 2018 byl pro nás výzvou pro nové vize, projekty a aktivity. Všechna střediska  TyfloCentra se zapojila do 

projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu TESCO. Vítězství a finanční odměny nám pomohly 

nastartovat nové aktivity pro naše klienty ve formě relaxace a kreativních dílen. Stěžejním projektem roku 2018 byl 

však projekt reklamní agentury Kompakt SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO TYFLOCENTRUM, jehož finále – 

předání nového služebního automobilu pro terénní sociální služby byl naplánován na březen. Chebské středisko se 

přestěhovalo  do nových bezbariérových prostor, a pro klienty se chebské středisko stalo více dostupným, jelikož se 

nachází na pěší zóně ve středu města. 

V roce 2019 jsme pokračovali ve fundraisingu pro naše projekty a aktivity, především od společnosti Tesco. Za 

získané finanční prostředky jsme dovybavili cvičné kuchyně ve střediscích kompenzačními pomůckami, nádobím a 

spotřebiči, podařilo se ozvučit i naše nové chebské středisko akustickým zvukovým majáčkem či uspořádat 

haptickou výstavu výrobků našich klientů s názvem Tvoříme jinými smysly aneb Haptikou k poznání.   

Dále jsme se zaměřili na propagaci zrakového postižení prostřednictvím zážitkovým seminářů na školách, na dni 

poskytovatelů sociálních služeb ve městech Karlovarského kraje nebo v rámci celonárodní sbírky Bílá pastelka, kde 

jsme si pro veřejnost připravili nevšední zážitek – čajování potmě. 

V rámci projektu ceny Ď (poděkování dobrodincům, sponzorům) jsme nominovali agenturu Kompakt, jako 

poděkování TyfloCentra za úspěšný projekt sociálního automobilu pro TyfloCentrum. Další nominace putovala pro 

partu pražských filantropů, kteří našemu nevidomému klientovi zaplatili registraci na karlovarský Mattoni ½ 

mataratón. Agentura Kompakt si za naší nominaci odnesla krajskou cenu Ď.  

V prosinci tohoto roku byla zvolena nová Správní a Dozorčí rada ve složení: předseda Správní rady Mgr.Václav 

Polášek, členové Správní rady PhDr. Rudolf Volejník a Dagmar Špišáková, předseda Dozorčí rady MUDr. Jiří 

Prokop, členové Ing. Kateřina Jelínková a Mgr. Věra Vlasáková. 

Na úplný závěr roku 2019 nás čekalo překvapení ve formě daru od Nadačního fondu Ještěřice, který nám daroval 

tandemové kolo. K tomuto daru se přidalo i Cyklo Centrum NO POOR se servisem kola zdarma. 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V REGIONECH 

STŘEDISKO KARLOVY VARY  
V Karlových Varech TyfloCentrum poskytuje své služby na 2 pracovištích, která jsou umístěna nedaleko od sebe ve 

čtvrti Drahovice. 

Většina aktivit určených pro klienty probíhá v Pensionu Hestie, na ulici Stará Kysibelská v blízkosti zastávky MHD č. 

6 – Východní. Pro snadnější orientaci je vchod osazen akustickým majáčkem VPN 01. Přístup do budovy je 

bariérový. Prostory se nacházejí v 1. patře, výtah zde není. 

Další pracoviště v Karlových Varech se nachází v ulici Mozartova, kde má TyfloCentrum K. Vary své sídlo. Zde je 

uživatelům k dispozici služba základního sociálního poradenství. Prostory sousedí se sesterskou organizací 

TyfloServis, která se specializuje na sociální rehabilitaci pro zrakově postižené a se kterou TyfloCentrum úzce 

spolupracuje. Na této adrese TyfloCentrum také provozuje masážní salon, ve kterém pracuje nevidomá masérka. 

Masáže jsou poskytovány jak zdravotně postiženým občanům, tak široké veřejnosti. Dlouhodobě se jedná o službu, 

která je mezi uživateli vysoce ceněná pro přístup a odbornou dovednost nevidomé masérky p. Vandy Vlasákové. 
 

SLUŽBY: 
 

V roce 2019 uživatelé čerpali průvodcovskou a předčitatelskou službu především k doprovodům k lékaři, na úřady 

a další veřejné služby. Předčitatelskou službou jsme uživatelům pomáhali s vyřizováním osobní pošty, e-mailové 

komunikace a s vyřizováním běžných osobních záležitostí. V roce 2019 byla služba PPS žádanější  spíše v přilehlých 

regionech (Chebsko, Sokolovsko, Ostrovsko) než ve  městě KV. 

 

STATISTIKA SLUŽBY    PPS      2019 

počet hodin přímé práce                    73                      

počet uživatelů                                      5 

 

  

Službu sociální rehabilitace pracovníci karlovarského střediska poskytují individuálně (jednotlivým uživatelům) i 

skupinově prostřednictvím skupinových setkání. Program skupinových aktivit mají uživatelé k dispozici na každý 

kalendářní měsíc. Program je sestavován s ohledem na konkrétní potřeby uživatelů. Tradičně jsou s oblibou 

využívány individuální i skupinové aktivity zaměřené na práci s počítačem. Uživatelé se 1 x měsíčně scházejí v PC 

klubu, který je zaměřen na základní výuku práce s textem, se soubory a složkami, tisk dokumentů, skenování, práci s 

internetem, elektronickou poštou a programy jako je Skype a Facebook. Výuka se zaměřuje i na specializované 

programy pro zrakově znevýhodněné osoby. Mezi oblíbené patří práce s ozvučeným portálem FriendlyVox, který je 

veřejnosti zdarma dostupný na internetu. Technologie se neustále vyvíjejí, a proto jsou nezastupitelnou součástí 

sociální rehabilitace informace o nových kompenzačních pomůckách spojených s možností nácviku práce s nimi.  

Pro klienty organizujeme vzdělávací akce (besedy) zaměřené např. na oblast bezpečnosti seniorů a zdravotně 

postižených. Individuální podporu v rámci sociální rehabilitace uživatelé nejvíce využívali při nácviku orientace v 

neznámém prostředí, při nácviku dovedností potřebných k vykonávání oblíbených činností a k získání informací o 

možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek či jiných výhod. Zrakově handicapovaným občanům 

tato služba přináší podporu při získání schopností vedoucích k větší míře samostatnosti při zvládání každodenních 

úkonů v běžném životě. 

 

 

 

STATISTIKA SLUŽBY    SR                        2019 

počet intervencí /hodin přímé práce      1314/658                      

počet uživatelů /počet setkání                     11/386 

 

Sociálně aktivizační služby jsou nejčastěji poskytovány formou skupinových setkání, což ve svém důsledku 

klientům přináší příležitost navázat a rozšířit své společenské kontakty a předejít nebo se vymanit ze sociální izolace. 

Klienti mohou každý měsíc navštěvovat aktivity pořádané TyfloCentrem a dalšími pořadateli, mohou se zúčastňovat 

i veřejně přístupných akcí. Pracovníci poskytují klientům individuální podporu dle jejich konkrétních potřeb. 

Dlouhodobě TyfloCentrum spolupracuje s Krajskou knihovnou v K. Varech. Klienti si oblíbili cyklus „Čtení do 

ucha“ a návštěvu klubovny v prostorách knihovny. Z dalších oblíbených aktivit je třeba zmínit vaření s použitím 

kompenzačních pomůcek, hraní společenských her pro zrakově postižené, práci s kreativními technikami, tréninky 

paměti a simulovanou střelbu. Hojně využívaná jsou relaxační odpoledne zaměřená na rozvoj smyslového vnímání 

čichem, hmatem a sluchem. A nesmíme zapomenout na aktivity podporující fyzickou kondici – jízdu na 

tandemovém kole, oční gymnastiku, cvičení na míčích, turistické výlety za poznáním Karlových Varů a jejich okolí 

apod. 

celkem
uživatelů

stř.K.Vary

celkem
uživatelů

stř.K.Vary



  

 

 

 

 

Karlovarské středisko úzce spolupracuje s Oblastní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 

Spolupodílí se na realizaci pravidelných sportovních utkáních v kuželkách a mnohé další. 

V roce 2019 TyfloCentrum v K. Varech organizovalo několik zajímavých akcí zaměřených na podporu dobré 

kondice a společenského vyžití našich klientů. V rámci Tyflotrojboje proběhlo od února do června několik 

společenských klání osob se zrakovým postižením. Soutěžilo se ve třech disciplínách - simulované střelbě, kuželkách 

a společenských hrách. Ve stejném časovém období se uživatelé mohli zúčastnit akce Tyfloturista. Vítězem byl 

vyhlášen ten, kdo v průběhu 5 měsíců ušel nejvíce km v rámci deseti turistik organizovaných Tyflocentrem. 

Vyhlášení vítězů obou akcí proběhlo v červnu 2019. 

Podpora integrace lidí se zrakovým znevýhodněním bylo téma akce „Čajování potmě“. V zatemňovacím stanu si 

návštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, s jakými potížemi se zrakově postižení spoluobčané potýkají v běžném 

životě. Zažili, jaké to je, když se role obrátí a jsou v roli těch, kterým zrakově postižení pomáhají osladit kávu nebo 

dolít čaj. 

V neposlední řadě je třeba zmínit podporu poskytnutou prostřednictvím programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, 

který vyhlašuje firma Tesco. Karlovarskému středisku se podařilo získat příspěvek, který použilo na dovybavení 

cvičné kuchyně pro zrakově postižené. Děkujeme 

 
 

STATISTIKA SLUŽBY   SAS                         2019 

počet intervencí /hodin přímé práce       2381/1197                     

počet uživatelů /počet setkání                      17/ 586 

   

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIKA 
STŘEDISKA měsíc 

rok 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

2019 

celkový počet 
uživatelů střediska 20 21 24 26 31 31 31 32 32 32 25 24 

 
32 

celkový počet 
setkání-návštěv 79 59 78 88 74 64 61 32 71 70 53 63 

 
792 

celkový počet hodin 
přímé práce 203,5 151,5 202 188,5 208 209,5 168,5 116 117 161 117 84,5 

 
1927 

celkem
uživatelů

stř.K.Vary



  

 

 

 

 

STŘEDISKO OSTROV 
 

Středisko Ostrov se nachází v blízkosti autobusové zastávky na Hlavní ulici v přízemních prostorách obytného 

komplexu s byty pro seniory a zdravotně postižené občany.  

Dle Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. jsou zde občanům města, zrakově postiženým a seniorům, poskytovány 

tři druhy soc. služeb: průvodcovská a předčitatelská služba, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. 

V souladu s tímto zákonem je zároveň uživatelům těchto služeb poskytováno i bezplatné základní sociální 

poradenství.  

Uživatelé našich služeb mají k užívání zázemí v podobě velké společenské místnosti vybavené cvičnou kuchyňkou, 

sportovními či relaxačními pomůckami a dostatečným prostorem pro kreativní tvorbu.  

Ostrovské TyfloCentrum pokračuje ve spolupráci s Městskou knihovnou, v pravidelném půjčování knih (i zvukových) 

nejen našim uživatelům, ale také seniorům obytného komplexu ve společenské místnosti, a to každé první úterý 

v měsíci. V roce 2019 se ostrovské středisko TyfloCentra zapojilo do programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, 

my pomáháme“, který je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací s projektem 

„ZRAK - moje temnota, RELAXACE - světlo života. Z Nadačního fondu Tesco jsme získali 2. místo (16.000,- Kč) a 

mohli jsme dovybavit multismyslovou relaxační místnost v našem středisku, která slouží k aktivitám pomáhajícím 

udržet zbývající smysly lidí se zrakovým handicapem. Na podzim roku 2019 proběhla v Oranžerii Václava Havla 

hmatová výstava prací zrakově postižených pod názvem „Haptikou k poznání“. Organizátorem této akce bylo 

ostrovské středisko TyfloCentra, ale na vystavovaných pracích se podíleli uživatelé všech středisek TC v 

karlovarském kraji. Tato výstava vznikla za podpory města Ostrov i Karlovarského kraje a také za podpory 

Nadačního fondu Tesco. Velmi zajímavou akcí, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS 

Karlovy Vary pro zrakově postižené bylo „Předvánoční dostaveníčko“, které se konalo v čase adventním v T-klubu 

Domu kultury v Ostrově.   

Středisko Ostrov se zapojuje do propagace poskytovaných služeb formou interaktivních zážitkových seminářů 

především pro žáky základních škol a studenty středních škol ve městě, kteří se seznamují s problematikou zrakového 

postižení a mají možnost vyzkoušet si jednotlivé kompenzační pomůcky, chůzi s bílou holí či aktivity, které jsou 

připravovány pro naše klienty.  

Ostrovské středisko se podílí i na komunitním plánování služeb či poradenství v oblasti bariér ve městě.  

 

SLUŽBY: 
 

V roce 2019 využilo průvodcovskou a předčitatelskou službu 6 uživatelů, jejímž principem je individuální přístup 

k handicapované osobě a poskytuje se formou ambulantní i terénní. Nejvíce jsme službou pomáhali uživatelům při 

doprovodech k lékařům, na instituce poskytující veřejné služby, dále při vyřizování běžných záležitostí, při 

komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a předčítání.  
 

 

 

STATISTIKA SLUŽBY    PPS      2019 

počet hodin přímé práce               189,5                      

počet uživatelů /počet dnů              6/81 

 

 

Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní formou na středisku i v terénu formou individuální či 

skupinové práce s klienty. V roce 2019 využilo tuto službu 9 osob se zrakovým postižením.  

Nejvíce jsou využívány aktivity (činnosti) zaměřené na chod domácnosti, přípravu jídel s pomocí kompenzačních 

pomůcek, nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, výuku a procvičování práce na PC a telefonech s hlasovým 

výstupem a rukodělné činnosti s pomocí kompenzačních pomůcek. Dále je našim klientům individuálně nabízena  

práce s ozvučeným portálem, dostupným zdarma na internetu, určeným speciálně pro nevidomé – FriendlyVox.  

Velice žádanou aktivitou je nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik 

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a také sociální poradenství – např. informace o 

možnostech získání příspěvků či jiných výhod. Velká část uživatelů je díky práci našich pracovníků úspěšná při 

získání průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvků na zvláštní pomůcky či příspěvků na péči a mobilitu.  

Pro zrakově handicapované občany je tato služba velice potřebná, jelikož získávají nezbytné schopnosti 

k samostatnosti a zvládání každodenních úkonů v běžném životě a ve svém přirozeném domácím prostředí. 

 
 

 

 

 

 

 

STATISTIKA SLUŽBY    SR                      2019 

počet intervencí /hodin přímé práce    2084/850                     

počet uživatelů /počet setkání                     9/359 

celkem
uživatelů

stř.Ostrov

celkem
uživatelů

stř.Ostrov



  

 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme klientům formou 

individuálních či skupinových aktivit formou ambulantní i terénní, vždy podle programů, připravovaných každý 

měsíc na základě potřeb a přání klientů. V roce 2019 službu využilo 17 osob se zrakovým postižením. 

Jednou z oblíbených aktivity klientů jsou výtvarné dílny, na kterých se seznamují s různými výtvarnými technikami 

s využitím dostupných výtvarných pomůcek, přírodních či odpadových materiálů. Další aktivitou je trénink - 

procvičování paměti, která probíhá po celý rok a ke konci roku mají naši klienti možnost ověřit si své znalosti a 

dovednosti v soutěži „Bystrá Tyflohlava“. Neméně navštěvovanými aktivitami jsou sportovní odpoledne, kde 

probíhají posilovací a protahovací cvičení, turistické a poznávací výlety či vaření a pečení ve cvičné kuchyňce. 

Novou a zároveň i oblíbenou aktivitou klientů ostrovského střediska je relaxace při poslechu hudby, aromaterapie 

s relaxací při využití hudebních nástrojů. 

 
 

STATISTIKA SLUŽBY    SAS                     2019 

počet intervencí /hodin přímé práce   2393/1031                      

počet uživatelů/počet setkání                    17/556 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

STATISTIKA 
STŘEDISKA měsíc 

 
rok 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

2019 

celkový počet 
uživatelů střediska 20 28 31 32 32 32 30 30 30 30 31 31 

 
 

32 

celkový počet 
setkání-návštěv 83 97 100 80 81 67 86 68 71 82 94 88 

    
 

997 

celkový počet 
hodin přímé práce 233.5 184,5 179 154,5 193 159 124,5 160 178 184 172,5 148 

 
 

2070,5 

celkem
uživatelů

stř.Ostrov



  

 

 

 

 

STŘEDISKO CHEB  

Chebské středisko se od září 2018 nachází v nových prostorách na Tř. Svobody 547/19 (budova Administrativního 

centra).  V průběhu roku 2019 se potvrdilo očekávání, že změna prostor nebude mít negativní vliv na klienty, spíše 

naopak. Pro klienty i další návštěvníky je dostupnost na středisko velmi dobrá, vlakové nádraží je vzdáleno cca 10 

min. chůze, v těsném sousedství budovy (cca 2 min.) se nachází stanoviště autobusů MHD, i meziměstských 

autobusových linek ČSAD.  Přístup je bezbariérový.  

Dle Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. jsou zrakově postiženým poskytovány tři druhy soc. služeb: 

průvodcovská a předčitatelská služba, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. Průvodcovská a 

předčitatelská služba je našim klientům poskytována za úhradu, ostatní služby jsou bezplatné. V souladu s tímto 

zákonem je zároveň klientům poskytováno i bezplatné základní sociální poradenství.  

Měsíční program je vytvářen na základě potřeb, požadavků a i přání našich klientů. Středisko má navázanou velmi 

úspěšnou spolupráci s Městskou knihovnou v Chebu, kde se nachází oddělení zvukové knihy pro nevidomé a 

slabozraké. Z důvodu lepší přístupnosti zrakově postiženým čtenářům bylo toto oddělení přestěhováno nejen z 1. 

patra do přízemí knihovny, ale navíc byl na budově knihovny nainstalován orientační navigační majáček.  Naši 

klienti se v této knihovně pravidelně zúčastňují i kulturně vzdělávacích přednášek, naopak pracovnice knihovny 

jednou měsíčně docházejí na naše středisko, kde klientům TyfloCentra předčítají z různých knih, a tak je zároveň 

motivují k výpůjčce zvukového fondu knihovny. Zrakově postiženým čtenářům tato knihovna nabízí jak zapůjčení knih 

na CD, tak i možnost stažení zvukových knih na vlastní flashdisky, což někteří klienti přivítali s povděkem.  

Nejvýznamnější akcí střediska nejen pro chebské klienty byla v roce 2019 maturita ze slepoty nazvaná TYFLOMAT. 

V této dovednostní akci soutěží zrakově postižené klienti mezi sebou v úkolech dovednostních (sebeobsluha, prostorová 

orientace)  a vědomostních (kvízy zdravovědy, historie a současnosti naší země). Na tuto akci je zvána i široká 

veřejnost, která si může vyzkoušet život potmě na vlastní kůži.  
I v roce 2019 pokračovala spolupráce našich pracovníků s různými institucemi Karlovarského kraje v oblasti 

odstraňování architektonických bariér a to např. i přednáškami na konferenci určené pro úředníky stavebních 

odborů. Pracovníci střediska se snaží šířit osvětu o zrakovém handicapu na základních i středních školách (jejichž 

studenti jsou dobrovolnými prodejci celonárodní sbírky Bílá pastelka). Žáci a studenti se v našich zážitkových 

seminářích interaktivně seznamují s problematikou zrakového postižení, vyzkoušet si mohou i jednotlivé kompenzační 

pomůcky, chůzi s bílou holí či jak náročné mohou být základní úkony sebeobsluhy, když je poškozen jeden ze 

základních smyslů. Průběh semináře je vždy přizpůsoben věku účastníků.  
 

 

SLUŽBY: 
 

V rámci průvodcovské a předčitatelské služby doprovázíme naše klienty k lékaři, na drobné nákupy, nebo na 

úřední a státní instituce např. Úřad práce, Městský úřad. Našim klientům také pomáháme při vyplňování různých 

úředních dokumentů či písemných žádostí (např. příspěvek na péči, průkazky ZTP a ZTP/P nebo na pořízení 

kompenzačních pomůcek atd.). Stejně tak často naší službu využívají k vyřízení osobní korespondence a to ve formě 

listinné i elektronické.   

 
 

STATISTIKA SLUŽBY    PPS         2019 

počet hodin přímé práce                     290                      

počet uživatelů/počet dnů                6/157 

 
 

V rámci služby sociální rehabilitace probíhalo i nadále každotýdenní individuální sociální poradenství. Nejčastějším 

řešeným tématem bylo využití sociálních dávek a příspěvků a problematika kompenzačních pomůcek usnadňujících 

život se zrakovým handicapem. V oblasti pomůcek středisko Cheb stále aktivně spolupracuje s většinou firem na 

českém trhu, které se zabývají vývojem a dodávkou např. ozvučených mobilních telefonů, výpočetní techniky 

vybavené speciálními programy, speciálních lup a dalších pomůcek. 

Klientům pomáháme nejen s výběrem vhodné pomůcky, ale zároveň jsme jim k dispozici i při zácviku obsluhy 

vybrané pomůcky.  V rámci prostorové orientace a samostatného pohybu si uživatelé mohou u nás vybrat i určitý 

specifický typ bílé hole, včetně potřebného kódu pro předepsání této orientační pomůcky.  

Svou oblibu si u klientů získal i „Klub vaření a pečení“. V roce 2019 byla cvičná kuchyňka dovybavena, díky 

nadačnímu fondu TESCO, o nové spotřebiče. Nyní tak mohou uživatelé využít novou fritézu, mixer, sadu talířů, 

nožů a jiného vybavení. Vše bylo pořízeno s ohledem na jejich zrakový handicap, protože při této aktivitě se sami 

klienti, dle svých možností a sil, podílejí na přípravě nejrůznějších pokrmů.   

Nezanedbatelnou roli v životě nevidomých zaujímá i Braillovo písmo. V průběhu roku bylo pamatováno i na jeho 

procvičování a používání. Vyvrcholením byla i regionální soutěž nejen ve čtení a psaní Braillova písma, ale i v psaní 

na klávesnici PC, která se uskutečnila v měsíci červnu 2019. Její vítězové se zúčastnili celonárodního kola této 

soutěže v Praze.  

celkem
uživatelů

stř.Cheb



  

 

 

 

 

S dvouměsíční pravidelností zde byl pořádán počítačový klub, kde klienti s pracovníkem TyfloCentra z Karlových 

Varů konzultovali své potřeby i problémy při používání počítače. Naši klienti se průběžně učí pracovat se 

specifickým zpravodajským a informačním portálem pro nevidomé- Friendly Vox, který je cvičně nainstalován i na 

našem pracovišti.  

V září se uskutečnil již čtvrtý ročník oblíbené akce Tyflomat – maturita ze slepoty, kde si naši uživatelé mohly 

vyzkoušet a vzájemně si porovnat praktické dovednosti v prostorové orientaci, samostatném pohybu a sebeobsluze. 

Součástí bylo také klání ve vědomostních testech a zdravovědě.  

V našem regionu je i několik držitelů vodicích psů, a tak je našimi pracovníky zohledňována i tato specifická 

problematika, ať už jde o přístupová práva, dopravu, postroje či další pomůcky pro psy či zprostředkování týdenního 

soustředění, kde si tito držitelé procvičují jednotlivé dovednosti při chůzi s vodicím psem.  

Do aktivit sociální rehabilitace jsme také zařadili neméně důležitou akci „Jak poskytnout první pomoc“, kdy si naši 

klienti pod dohledem odborného zdravotnického pracovníka zopakovali jednotlivé praktické zásady a dovednosti při 

poskytování první pomoci.  
 

 

 

 

 

 
 

 

V rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je nejčastěji řešena potřeba 

využívání veřejných služeb, navazování a udržování přátelských vztahů a podpora při vykonávání oblíbených 

činností. V tomto duchu byly zaměřeny veškeré aktivity nabízené uživatelům této sociální služby.  

 I v letošním roce jsme pravidelně pořádali akci s názvem „Radíme se s Emou“, kde klienti mohou  získat praktické 

rady a náměty pro chod a údržbu své domácnosti. Dozvídali se zde mnohé zajímavosti o našich potravinách, nových 

elektrospotřebičích, bylinkách a dalších léčivých doplňcích a společně jsme se zaměřili i na oblast odívání.  

Ve velké oblibě je simulovaná střelba, která je na středisku Cheb pravidelně pořádána ke konci každého měsíce. Při 

této aktivitě si klienti zlepšují sluchovou orientaci i střeleckou mušku při střelbě elektronickým paprskem na 

ozvučený cíl. Ani 50 km vzdálené Karlovy Vary nejsou pro ně žádnou překážkou k účasti na kuželkářských nebo na 

střeleckých soutěžích. V roce 2019 se také zapojili do klání mezi středisky s názvem Tyflotrojboj, kde se soutěžilo 

v kuželkách, simulované střelbě a hře Quardo. 

I nadále spolupracujeme s Městskou knihovnou v Chebu, kde se nachází oddělení velmi dobře přístupné i pro čtenáře 

se zrakovým postižením a to nejen svými dispozicemi, a umístěním v přízemí objektu, ale také nainstalovaným 

zvukovým orientačním majáčkem.  Naši klienti se v této knihovně pravidelně zúčastňují i kulturně vzdělávacích 

přednášek a naopak pracovnice knihovny jednou měsíčně docházejí na naše středisko, kde klientům TyfloCentra 

předčítají z různých knih, a tím je zároveň motivují k výpůjčce zvukového fondu knihovny. Zrakově postiženým 

čtenářům tato knihovna nabízí zapůjčení knih na CD i možnost stažení zvukových knih na vlastní flashdisky, což 

klienti velmi oceňují. Opomenout nelze ani pravidelnou návštěvu Aquafora ve Františkových Lázních. Naši klienti 

projevili také zájem o poznávací výlety a vycházky, turistiku, návštěvy historických památek či kulturně společenské 

akce. Výběr těchto aktivit byl cílen tak, aby zde byly i hmatové výstavy či speciálně upravené prohlídkové trasy. 
 

 

 
 

STATISTIKA SLUŽBY    SAS                     2019 

počet intervencí /hodin přímé práce     1655/828 

počet uživatelů/počet setkání                     19/471 

 

      

STATISTIKA SLUŽBY   SR                          2019 

počet intervencí /hodin přímé práce       1580/790                      

počet uživatelů /počet setkání                      22/431 

celkem

uživatelů

stř.Cheb

celkem

uživatelů

stř.Cheb



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIKA 
STŘEDISKA měsíc 

 
rok 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

2019 

celkový počet 
uživatelů 
střediska 31 38 38 38 38 37 38 41 43 44 44 44 

 
 

47 

celkový počet 
setkání-návštěv 127 114 83 114 98 47 113 87 85 68 58 65 

 
1059 

celkový počet 
hodin přímé 
práce 213 198 149,5 203 186 99,5 199,5 160 148 120 98 133,5 

 
 

1907,5 



  

 

 

 

 

STŘEDISKO SOKOLOV  
 

Středisko Sokolov sídlí v ulici Jednoty, v budově Sokolovské uhelné a.s., v blízkosti vlakového a autobusové ho 

nádraží. Je tedy dostupné i „přespolním“ klientům. Provoz střediska zajišťují tři pracovnice, z nichž jedna 

pracovnice je zrakově handicapovaná. Klientům je k dispozici místnost s cvičnou kuchyňkou a základními 

kompenzačními pomůckami. Cvičná kuchyň byla v roce 2019 dovybavena novým multifunkčním robotem, který 

usnadňuje klientům práci při přípravě pokrmů a dále také kuchyňským nádobím a drobnými pomůckami. Toto 

vybavení se podařilo zakoupit díky projektu Nadačního fondu Tesco, kdy se díky hlasům občanů, středisko Sokolov, 

umístilo na 3. místě, a převzalo tak šek na 10.000 Kč. Pracovníci mají své zázemí v administrativní místnosti, která 

zároveň slouží také pro individuální poradenství klientům.  

V rámci propagace  spolupracujeme se Sokolovským deníkem, který pravidelně vydává články o činnosti TyfloCentra 

a jeho akcích. Dále velmi úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou Sokolov, se kterou každoročně pořádáme 

osvětovou akci „Den s TyfloCentrem“ na nádvoří Sokolovského zámku. Součástí akce je prezentace pomůcek pro 

zrakově postižené, ukázka práce s vodícími psy, chůze s bílou holí zprostředkovaná pracovnicemi z Tyfloservisu, 

simulovaná střelba, hry a soutěže zaměřené na využití ,, ostatních smyslů“, ukázky první pomoci pod vedením 

zdravotníka z Nemocnice Sokolov a základy prevence v rámci prezentace Městské policie Sokolov. 

Široká veřejnost, včetně základních a středních škol, má možnost si v rámci celonárodní sbírky Bílá pastelka 

prohlédnout prostory střediska při Dni otevřených dveří a vyzkoušet si některé kompenzační pomůcky, usnadňující 

běžný život zrakově handicapovaným lidem. Pro základní a střední školy je také určena nabídka tzv. zážitkových 

seminářů, kdy pracovníci, včetně zrakově handicapovaných pracovníků, seznamují žáky a studenty s problematikou 

zrakového postižení, s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, součástí je také ukázka práce s vodícími 

psy, nácvik chůze s bílou holí s klapkami na očích či hraní her pro zrakově postižené. V rámci zážitkových seminářů 

je možná taky praktická ukázka simulované střelby a jízdy na tandemovém kole. 

 

SLUŽBY: 

V roce 2019 využilo průvodcovskou a předčitatelskou službu 10 osob se zrakovým postižením. Jednalo se 

především o službu předčitatelskou – předčítání v rámci řešení osobních záležitostí (osobní korespondence, sepsání 

žádostí o pomůcku či příspěvek). 

 
                         

            
 

 
 

Ve službě sociální rehabilitace mají klienti možnost zdokonalovat se v práci na PC, jak ve svém přirozeném 

prostřední (doma) se svým vlastním PC (terénní forma služby), tak ve středisku (ambulantní forma služby) v rámci 

počítačových klubů, kde probíhá nácvik s hlasovým a zvětšovacím výstupem. Nejen prvotní kontakty s klienty 

zahrnují poradenství ohledně dávek pro zdravotně postižené a pořízení kompenzačních pomůcek. Pracovnice 

poskytují klientům informace, jak zažádat o jednotlivé formy sociálních dávek a příspěvků a na koho se obrátit. Dále 

poskytujeme bližší informace o kompenzačních pomůckách a zprostředkováváme setkání s ukázkami běžných i 

náročných kompenzačních pomůcek od firem Spektra Praha a Adaptech Praha. Schůzky s těmito firmami často 

probíhají na sokolovském středisku. Následně je možné využít naší služby při zácviku se získanou pomůckou a 

zdokonalovat se tak v jejím používání. 
 

 

 

 

 

 

 

V sociálně aktivizační službě získávají naši klienti nové podněty při tvoření rukodělných výrobků, využívají nové 

techniky za pomoci kompenzačních pomůcek (elektronické lupy, colortesty apod.). V roce 2019 klienti pracovali 

především kreativními technikami jako je ketlování, plstění, fimování, vrapování kůže, ale také vyráběli proutěné 

dekorace z pedigu, či pracovali s mandalami. Dále jsme v rámci těchto technik začali vyrábět přírodní ovoněné svíce 

a korálkové náramky. Práce s kreativními technikami se na středisku konají pravidelně jednou až dvakrát do měsíce, 

dle zájmu klientů. Pracovníci se při těchto činnostech zaměřují především na rozvíjení kreativity a dovedností u 

zrakově postižených klientů. Mezi další aktivizační služby patří i klubové aktivity jako vaření, které je často 

tematické. Během vánočních svátků se peče cukroví, na Velikonoce mazanec, během letních dnů saláty apod. 

Nejen sportovně založení klienti mohou využívat sportovní aktivity, které se snažíme každý měsíc zařazovat do 

našeho programu. Patří mezi ně především u klientů oblíbená simulovaná střelba, turistika s trekingovými holemi, 

bowling, cvičení s overballem za poslechu relaxační hudby.  

STATISTIKA SLUŽBY    PPS            2019 

hodin přímé práce                                 85,5 

počet uživatelů/počet dnů                 10/100 

STATISTIKA SLUŽBY    SR                            2019 

počet intervencí /hodin přímé práce         770/374,5                     

počet uživatelů/počet setkání                          18/183 

celkem
uživatelů

stř.Sokolov

celkem
uživatelů

stř.Sokolov



  

 

 

 

 

V letních měsících se uskutečňují turnaje ve francouzské hře pétanque v těsné blízkosti střediska, v parku Bohemia. 

Klienti mohou využít také nabídky plavání v sokolovském bazénu, kde probíhá nácvik orientace v prostoru a v 

neznámém prostředí a jednoduchá relaxační cvičení. 

V oblasti vzdělávání je pro klienty každoročně připravena přednáška RNDr. Petra Rojíka z oblasti historických a 

geologických témat, dále také kurzy první pomoci a jiné přednášky a vzdělávací aktivity. Městská knihovna 

Sokolov připravuje pravidelně pro seniory a naše klienty zajímavé akce, např.muzikoterapie, jóga, workshopy 

zaměřené přímo na zdravotně postižené občany. Další, velmi významný partner, Městská policie Sokolov, realizuje 

pro naše klienty přednášky o bezpečnosti a prevenci. Novinkou volnočasových aktivit byly pravidelné návštěvy v 

léčivé solné jeskyni v prostorách centra Fantazie v Sokolově. Poté, co se klienti zrelaxují, přichází na řadu posezení v 

prostorách restaurace Fantazie se sladkou tečkou na závěr. 

Během letních dnů pořádá firma Adaptech prezentaci optických kompenzačních pomůcek. V roce 2019 se tato akce 

konala v Kraslicích ve venkovním prostředí se závěrečným buřtováním. Středisko nabízí také pravidelné relaxační 

aktivity v rámci sociálně aktivizačních služeb. Díky harmonizujícímu proudu hudby si klienti mohou odpočinout, 

zrelaxovat, uvolnit se. Relaxace nabízí prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie a jiných činností. 

Na závěr roku probíhá každoročně posezení klientů, kde se hodnotí uplynulé akce. Při této skupinové aktivitě jsou 

vždy na místě dotazy a připomínky klientů, díky kterým pracovníci získávají zpětnou vazbu a mohou tak 

zkvalitňovat poskytované služby. 

  

STATISTIKA SLUŽBY    SAS                        2019 

počet intervencí /hodin přímé práce        1239/545 

počet uživatelů /počet dnů                            15/480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIKA 
STŘEDISKA měsíc 

 
rok 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

2019 

celkový počet 
uživatelů střediska 17 23 26 28 27 28 28 33 33 36 34 35 

 
43 

celkový počet 
setkání-návštěv 45 28 47 52 49 56 47 104 61 72 66 74 

 
701 

celkový počet hodin 
přímé práce 78,5 62,5 73 84,5 78 85,5 68 142 86 90 58 98 

 
1004 

celkem
uživatelů

stř.Sokolov



  

 

 

 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE A AKTIVITY 2000 - 2019 
 

 Sportovní odpoledne pro zrakově postižené klienty  (ve spolupráci se SONS ČR) 

 Velikonoční a adventní koncerty (ve spolupráci se SONS ČR) 

 Lázeňský turnaj v simulované střelbě a v kuželkách  (ve spolupráci se SONS ČR) 

 Prezentace sociálních služeb v Karlovarském kraji  

 Zážitkové semináře  

 TyfloArt, přehlídka zájmové umělecké činnosti (výstavy, koncerty) 

 Hmatová výstava Tvoříme jinými smysly  

 Tyflomat aneb maturita ze slepoty 

 Nevidomí za volantem 

 Tyflotrojboj, Tyfloturista 

 Celonárodní sbírka Bílá pastelka (pořádá SONS ČR)  

 Den nevidomých, ŠlágrBál (ve spolupráci se SONS ČR) 

 Vydávání časopisu ve zvětšeném černotisku Oblastník 

 pravidelné vzdělávání a doškolování zaměstnanců  

 
 

 SPORT 2019 

Pro klienty v KV kraji se během celého roku uskutečňovaly pravidelné sportovní 

odpoledne,  které jsou zaměřeny na zdokonalování dovedností v kuželkách, bowlingu, 

turistice, plavání, simulované střelbě nebo jízdě na tandemovém kole. Všechny tyto 

sportovní aktivity jsou zaměřeny na udržování dovedností, navazování vztahů a 

zapojování do běžných veřejných služeb. Na konci dubna a začátkem května 2019 se 

tradičně konal Lázeňský turnaj v kuželkách a simulované střelbě za účasti zrakově 

handicapovaných sportovců z celé ČR, tentokráte pod vedením TJ Kyjov a za spoluúčasti 

TyfloCentra Karlovy Vary a Oblastní odbočky SONS K.Vary. V karlovarském středisku 

probíhala soutěž v disciplínách kuželky – střelba – quardo nazvaná Tyflotrojboj a současně 

turistická soutěž s největším počtem ušlých km nazvaná Tyfloturista. 
 

 KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2019 

Na měsíc září připravilo chebské středisko pro klienty nevšední zkoušku praktických 

znalostí a dovedností nazvanou Tyflomat aneb maturita ze slepoty. Pro účastníky byly 

připraveny dovednostní úkoly např. soutěž v chůzi v neznámém prostoru za pomoci 

itineráře v Braillově písmu a za doprovodu studentek Střední zdravotnické školy v Chebu, 

péče a sebeobsluha o dítě, soutěž v přišívání knoflíků či vědomostí test Jak znáte svou 

vlast. Za účast a splnění soutěžních disciplín obdrželi soutěžící osvědčení, placku 

Tyflomaturant a drobné dárečky od chebských sponzorů. Tato akce motivuje naše klienty 

k mobilitě a nezávislosti na pomoci druhé osoby.  

Ostrovské středisko připravovalo s klienty po celý rok hmatovou výstavu Haptikou 

k poznání aneb Tvoříme jinými smysly, jejíž vernisáž se uskutečnila v listopadu 2019 

v oranžerii Václava Havla městské knihovny Ostrov za hudebního doprovodu nevidomých 

sester Bukóciových z Lokte. Výstava se stala putovní a na konci roku se přemístila do 

krajské knihovny v Karlových Varech.  

 
 



  

 

 

 

 

 PROPAGACE, PREZENTACE 2019 

Sbírka Bílá pastelka, celonárodní sbírka na podporu projektů pro zrakově postižené, se 

konala v měsíci říjnu 2019, a díky studentům středních škol v Ostrově, Sokolově a Chebu 

se se nám v KV kraji podařilo vybrat částku 28.432,-Kč z celkové částky 3.213.371,-Kč 

vybrané v celé ČR. Nejen v rámci celonárodní sbírky, ale i v rámci dnů poskytovatelů ve 

městech KV kraje jsme ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS KV a Tyfloservisem 

uskutečnili řadu propagačních akcí pro školy, úředníky a širokou veřejnost. Mezi ty 

nejvýznamnější řadíme zážitkové semináře, projekt Čajování potmě či Den 

s TyfloCentrem na sokolovském zámku. 
 

 

 PREZENTACE, INFORMACE 2019 

Časopis Oblastník ve zvětšeném černotisku a elektronickou formou byl letos vydán za 

finanční pomoci Karlovarského kraje z grantu na podporu neperiodických publikací a za 

finanční spoluúčasti karlovarské oblastní odbočky SONS. 
 

 

 VZDĚLÁVÁNÍ 2019 

I v roce 2019 se zaměstnanci pravidelně vzdělávali, aby naplnili požadavek zákona o 

sociálních službách a získali 24 hodin akreditovaných kurzů od MPSV 
 

 ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR 2019 

Spolupráce a poradenství při rekonstrukci Horního nádraží v Karlových Varech – ozvučení 

akustickými orientačními majáčky, vlakového nádraží v Chebu – bezbariérovost nástupišť, 

vodící linie vč. signálních pásů, popisky v bodovém písmu, akustické hlášení výtahu. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 
 

TyfloCentrum pravidelně spolupracuje i se svým zakladatelem Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR (dále SONS ČR), Tyfloservisem či Národní radou osob se 

zdravotním postižením např. při odstraňování bariér a na propagaci zrakově postižených.  

Již dlouhou dobu máme výbornou spolupráci s rekvalifikačním a rehabilitačním střediskem pro 

zrakově postižené v Praze na Dědině.  

Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje, kde řešíme se všemi 

poskytovateli v kraji problémy v sociální oblasti. 

Velmi dobrou spolupráci máme s koordinátory komunitního plánování ve městech  Karlovy Vary, 

Ostrov, Cheb  a pravidelně spolupracujeme na rozvoji sociálních služeb v těchto regionech  (tvorba 

katalogů či komunitních plánů,  připomínkování bariér, atd.) 

Karlovarské středisko TyfloCentra úzce spolupracuje s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, 

oddělením pro nevidomé, které je velmi kvalitně vybaveno pro zrakově postižené čtenáře. Ve 

spolupráci s Krajskou knihovnou  a městskou knihovnou v Chebu byly zařazeny do sociálně 

aktivizačních činností pravidelné čtení do ucha a besedy s knihovnicemi. V krajské knihovně v 

oddělení pro nevidomé, v Chebu knihovnice docházejí na naše středisko. Stejně úspěšná 

spolupráce je i s knihovnami v Sokolově a v Ostrově.  

Naše regionální střediska dále spolupracují se středními školami v rámci celonárodní sbírky Bílá 

pastelka, na komunitní úrovni s poskytovateli sociálních služeb a vzájemně se informují o 

poskytovaných službách v daných regionech. 

Velkým přínosem pro práci naší společnosti je spolupráce médii např. s Kabelovou televizí Ostrov, 

Ostrovským měsíčníkem a radničním periodikem v Chebu a v Sokolově, kteří nám uveřejňují 

pozvánky, články z aktivity a letáky o našich službách.  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

STATISTIKY SPOLEČNOSTI  

FINANČNÍ DATA, PERSONÁLNÍ DATA, KVANTITATIVNÍ DATA  

 

Statistika služeb 2015-2019 

S L U Ž B Y  Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Sociálně aktivizační služby - počet klientů 68 65 59 62 53 

Sociální rehabilitace - počet klientů 60 64 60 58 52 

Průvodcovská a předčitatelská služba - počet klientů 27 37 28 14 14 

 

 

 

 

 

 

Personální obsazení 1.1.2019 – 31.12.2019 
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POČET PRACOVNÍKŮ  CELKEM SO CH KV OS 

HPP, DPČ, DOPP 16 3 3 6 4 

Přímá péče 12 2 3 4 3 

Nepřímá péče 6 1 1 2 2 

POČET ÚVAZKŮ CELKEM PPS SR SAS 

HPP, DPČ, DOPP 12,16 3,96 4,11 4,10 

Přímá péče 9,36 3,03 3,17 3,16 

Nepřímá péče 2,81 0,93 0,94 0,94 
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  Přehled zdrojů financování 2019 

Neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - PPS       1.653,700,00 

Neinvestiční dotace 2 Karlovarský kraj - PPS          221.700,00 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– PPS            73.100,00 

Neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - SR       2.266.300,00 

Neinvestiční dotace 2 Karlovarský kraj - SR          118.100,00 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– SR            16.600,00 

Neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - SAS       2.194.800,00 

Neinvestiční dotace 2 Karlovarský kraj - SAS          115.400,00 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– SAS            39.000,00 

Neinvestiční dotace Město Karlovy Vary           242.000,00 

z toho PPS            80.000,00 

z toho SR            82.000,00 

z toho SAS            80.000,00 

Neinvestiční dotace Město Ostrov        185.000,00 

z toho PPS           85.000,00 

z toho SR           50.000,00 

z toho SAS           50.000,00 

Neinvestiční dotace Město Sokolov           80.000,00 

z toho PPS           26.666.00 

z toho SR           26.668,00 

z toho SAS           26.666,00 

Neinvestiční dotace Město Cheb         165.000,00 

z toho PPS           55.000,00 

z toho SR           55.000,00 

z toho SAS           55.000,00 

Grant na kulturní akce Karlovarský kraj           20.000,00 

Grant na kulturní akce město Ostrov           30.000,00 

Grant na vydávání neperiodických publikací Karlovarský kraj           15.000,00 

Spolufinancování placené služby (uživatelé služby)  PPS            13.688,00 

Ostatní  příjmy (masáže)           149.270,00 

Ostatní příjmy nesouvisející se spolufinancováním soc.služeb          201.687,47 

CELKEM       7.800.345,47 

 

 



  

 

 

 

 

  Přehled výdajů  2019 

Nevyčerpání neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - PPS            78.860,82 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– PPS            73.100,00 

Neinvestiční dotace město Sokolov – PPS             26.666,00 

Nevyčerpání neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - SR          463.958,08 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– SR            16.600,00 

Neinvestiční dotace město Sokolov – SR            26.668,00 

Nevyčerpání neinvestiční dotace 1 Karlovarský kraj - SAS          384.423,93 

Neinvestiční dotace - dofinancování Karlovarský kraj– SAS            39.000,00 

Neinvestiční dotace město Sokolov – SAS            26.666,00 

Osobní náklady       4.942.158,00 

z toho odměna statutárního orgánu            14.244,00 

z toho odměna SR,DR                     0,00 

Provozní náklady       1.549.434,45 

z toho služby z nájmu, energie          240.022,68 

z toho nájmy          341.830,83 

z toho opravy, údržba          100.728,00 

z toho cestovné + PHM            87.089,50 

z toho materiál          215.847,10 

z toho ostatní          563.916,34 

CELKEM       7.627.535,28 

 

  Finanční stav společnosti k 31.12.2019 

Hospodářský výsledek 2019          172.810,19 

Fond rozvoje         321.868,06 

Fond rezerv      3.045.733,94 

 

  Fondy 2018 - 2019 

0
1000000

2000000
3000000

4000000

2018 2019

Hospodářský výsledek 207781,15 172810,19

Fond rozvoje 207781,15 321868,06

Fond rezerv 3147468,94 3045733,94

2018 2019



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

 

Internetové stránky:   www.tyflocentrum-kv.cz 

Facebookové stránky:   TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

 

Ředitel:        tel.kontakt: 608 525 154 

                                                          email.kontakt: reditel@tyflocentrum-kv.cz   
 

Sociální pracovník:              tel.kontakt: 353 226 511 

                                                 email.kontakt: kv.tyflocentrum@seznam.cz 

 

Sídlo:  

Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary tel. 353 236 065 

e-mail: reditel@tyflocentrum-kv.cz 

 

Regionální pracoviště: 

K.Vary    Stará Kysibelská 602, 360 09 Karlovy Vary, 353 226 511 

                           Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary tel. 353 236 065 

                 e-mail: kancelar.tyflocentrum@seznam.cz 
 

Ostrov     Hlavní třída 1365, Ostrov, tel. 353 674 103, 355 336 666 

                 e-mail: ostrov.tyflocentrum@seznam.cz 
 

Cheb              Karlova 17, Cheb, tel. 790 249 069,  

                 e-mail: cheb.tyflocentrum@seznam.cz 
 

Sokolov    ul. Jednoty 1628, Sokolov, tel. 731 446 281 

 e-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 

mailto:kv.tyflocentrum@seznam.cz
mailto:kancelar.tyflocentrum@seznam.cz

