Výroční zpráva - rok 2011

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji
Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA
TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje sociální služby pro:
dospělé osoby s těžkým zrakovým postižením; jako je těžce slabý zrak,
praktická a úplná nevidomost
dospělé osoby s kombinovaným tělesným nebo smyslovým postižením,
z nichž jedno je těžké zrakové postižení v celém Libereckém kraji od června roku
2004. Jako obecně prospěšná společnost je organizací neziskovou. Centrum
sídlí v Liberci, Na Výšinách 451, kde najde klient také libereckou oblastní
odbočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.
V roce 2006 vznikla nově detašovaná pracoviště TyfloCentra Liberec, a to
v Turnově, České Lípě a v Semilech, která nyní dosud úspěšně pokračují ve své
činnosti, a jejichž vybudování i provoz byly finančně podpořeny především
z prostředků ESF, státního rozpočtu a KÚLK.

REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2011
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Průvodcovské a předčitatelské služby byly terénní a ambulantní služby, které měly
pomáhat snižovat nebo zmírňovat informační deficit osob způsobený úplnou či
praktickou nevidomostí nebo vážným poškozením zraku při každodenních činnostech:
doprovod (do školy, zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady, k
lékaři, do různých institucí, zdravotní procházky, kulturní pořady tam i zpět, apod.)
předčitatelská služba (čtení knih, listin, korespondence, vyplnění formulářů, žádostí
apod.)
 služba byla finančně podpořena MPSV, Úřadem práce Liberec, Magistrátem města
Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje
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Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Zajišťovali jsme pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci např. s úřady,
institucemi poskytujícími veřejné služby apod.
 součástí této služby bylo i základní sociální poradenství.
 pomoc s drobným nákupem, výběrem zboží apod.
 drobná pomoc v domácnosti
Průvodcovské a předčitatelské služby jsme poskytovali lidem těžce zrakově
postiženým, kteří o tuto službu projevili zájem formou osobního nebo telefonického
požadavku, ale také prostřednictvím emailu. S těmito klienty byla sepsána smlouva o
poskytování služby.
Nabídka služeb byla vždy zveřejněna pomocí speciálního vlastního časopisu Oko, na
webových stránkách a v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Spoluúčast uživatele na službě:
60 Kč / hod. (tato částka je úměrná skutečné délce poskytované služby)
Služba byla také poskytována v rámci hromadných akcí pořádaných oblastní odbočkou
SONS Liberec.
Za tuto službu bylo vybíráno 100,-kč/hodinu práce průvodkyně.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Sociálně aktivizační služby zahrnovaly celou nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, ať již
ambulantních či terénních, jejichž cílem bylo zamezení sociálnímu vyloučení a izolaci
osob, které se ocitly v závažné životní situaci po získání těžkého zrakového postižení,
a v důsledku čehož mají sníženou schopnost pohybu a orientace, přístupu k
informacím a poznávání světa. Jednalo se také o osoby, které po ztrátě nebo vážném
poškození zraku přišly o zaměstnání a po dlouhodobé sociální rehabilitaci se staly
osobami dlouhodobě nezaměstnanými a obtížně umístnitelnými na volném trhu práce.
Tyto služby vycházely z individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů v rámci
možností zařízení a pozitivně ovlivňovaly fyzické a psychické funkce uživatele.
Prostředky pro zamezení sociálního vyloučení a izolaci osob s těžkým zrakovým
postižením byly v roce 2011 :
besedy a přednášky na různá témata
poznávací výlety a exkurze
podpora klubové a zájmové činnosti (trénink paměti, kurzy vaření a sebeobsluhy,
výtvarný a keramický klub. Tyto kluby v roce 2011 navštívilo mnoho klientů. Např. ve
sportovním klubu bylo možno vyzkoušet si bowling, showdown, ergocykling, laserovou
střelbu, cvičení na posilovacích strojích a jízdu na tandemových kolech
pohybové a lehké sportovní aktivity reesp. vycházky a výlety či plavání
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vzdělávací aktivity
kurzy obsluhy digitálních kompenzačních pomůcek na bázi PC
základní sociálně právní poradenství:
- služba byla celoročně poskytována odborně proškolenou sociální pracovnicí
telefonicky, osobně v centru, nebo u klienta doma
- poradenství bylo dále poskytováno v oblasti zaměstnanosti (spolupráce
s Úřadem práce Liberec, chráněnými dílnami a pracovišti v Liberci i celém
Libereckém kraji)
digitalizace textů byla možná provádět s cílem přiblížit zrakově handicapovaným
občanům textově zpracované materiály. Pomocí skenerů jsou texty - například
učebnice a skripta pro studenty, knihy, letáky, noviny aj. pro klienty převáděny do
digitální podoby.
výuka na počítačích se speciálními zvětšovacími programy a hlasovým výstupem:
- tato služba byla poskytována odborně vyškolenou lektorkou, pedagogickou
pracovnicí
- výuka byla realizována nejen v TyfloCentru Liberec, ale i na nově vzniklých
- detašovaných pracovištích v Libereckém kraji v Turnově, Semilech a České Lípě
- lektorka dále poskytovala zaškolení a informace o dalších kompenzačních
pomůckách elektronického typu
Účel aktivit:
zapojení těžce zrakově postiženého do dění kolem sebe
podpora a rozvoj sociálních dovedností
pomoc k aktivnímu přístupu k životu
rozvíjení znalostí a dovedností získané v procesu sociální rehabilitace
procvičování sebeobsluhy
pomoc při rozvoji osobnosti postiženého člověka vhodnými formami (vedoucími
k obnovení cesty komunikace,
spontánnosti a kreativity)
zamezení sociální izolace a nalezení vlastního místa ve společnosti
podpora hledání vhodného zaměstnání
Veškeré akce a aktivity byly uživatelům zcela volně přístupné, stačilo pouze předem
projevit zájem a dodržovat pravidla, která platila pro realizaci těchto akcí, a byly rovněž
vhodně uzpůsobené sníženému nebo chybějícímu zrakovému vnímání.
.Nabídku aktivit bylo možno zjistit v přímo v zařízení, dále byla zveřejněna v časopise
pro slabozraké a nevidomé občany libereckého kraje „Oko“ a na internetových
stránkách zařízení.
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
- jsou zrakově handicapovaným občanům regionu poskytovány celoročně a
komplexně
- v centru je k dispozici přehled základních pomůcek a informace o jejich
poskytování formou žádosti u sociálních odborů městských úřadů, se kterými
byla navázána v Libereckém kraji spolupráce
- drobné kompenzační pomůcky jsou v centru vystaveny s možností jejich
prohlídky i vyzkoušení
- informace o novinkách byly uváděny v časopise „Zora“, který vydává
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
SBÍRKOVÉ AKCE

-v průběhu roku 2011 pomáhalo TyfloCentrum Liberec liberecké odbočce SONS
při vybírání, znovuumístění a údržbě malých sbírkových kasiček v prodejnách
v Liberci. Děkujeme touto cestou Statutárnímu městu Liberec, Krajskému úřadu
Libereckého kraje a městům Česká Lípa, Turnov a Semily za podporu našich
poboček.
- studentky, které se zúčastnili odborné praxe v centru, vypomáhaly s údržbou
sbírkových kasiček ve tvaru vodících psů
- TyfloCentrum se ve spolupráci s Tyfloservisem podílelo na realizaci Celostátní
veřejné sbírky „Bílá pastelka“ 2011
PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE
V roce 2011 se Tyflocentrum Liberec nepodílelo na žádném projektu EU, protože
se žádná z výzev na předkládání projektů netýkala námi zajišťovaných činností.
FINANCE
viz příloha této výroční zprávy
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SPONZOŘI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
- poděkování patří těm, kteří v roce 2011 podpořili finančně, materiálně , případně
jinak naši činnost:
MPSV ČR
Kalendář Liberecka
Krajský úřad Libereckého kraje
VIRGO s.r.o. hutní materiál
Magistrát města Liberce
Ryška – autoplachty a tisk
Úřad práce
IRBIS - tiskárna
města Česká Lípa, Semily, Turnov
anonymní dárci - fyzické osoby
- poděkování patří také všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří v roce 2010
podle svých sil a možností pomáhali především našim klientům vyrovnat se
s nelehkým zdravotním i životním handicapem
PARTNEŘI
Krajské ambulantní středisko Tyfloservis o. p. s. v Liberci
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. účetní společnost
Chráněné dílny
Úřady práce Liberec, Semily, Turnov, Česká Lípa
Oční lékaři, pracovníci očních optik
Pracovníci sociálních i jiných odborů veřejné správy a úřadů
Další neziskové organizace v LK
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ:
Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. Liberec
PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ
společnost Promaco s. r. o. Praha
ČÍSLO ÚČTU:
ČSOB Liberec 187560461/0300
ADRESA:
Na Výšinách 451 , Liberec 5, PSČ 460 05
Telefon: 488 577 661, 488 577 665
e -mail: liberec@tyflocentrum.cz;
Vypracoval ing. Rudolf Vrzala – ředitel a statutární zástupce Tyflocentrum Liberec o.p.s.
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