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1 Základní údaje o společnosti  

 

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

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

Sídlo: Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005  

Telefon: 488 577 661 

E-mail: liberec@tyflocentrum.cz  

IČ: 254 75 894  

Bankovní spojení: ČSOB Liberec  

Číslo účtu: 187560461/0300 

Číslo zápisu v rejstříku OPS: Spisová značka: O 132 vedená u Krajského soudu v Ústí 

nad Labem, zapsáno 9. října 2003 

WWW stránky: http://www.liberec.tyflocentrum.cz  

Statutární orgán: Bc. Anna Burianová, ředitelka  

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 

Praha 1, IČ: 65399447 
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1.1 Organizační struktura 
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1.2 Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o. p. s. – pracovní tým v průběhu roku 

2017 

Ke dni 31. 12. 2017 zde bylo zaměstnáno 8 osob, přepočtený počet všech zaměstnanců 

byl ve výši 5,55 pracovních úvazků. Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o.p.s. jsou 

v souladu se zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) odměňováni mzdou. 

TyfloCentrum Liberec, o.p.s. je dlouhodobě zaměstnavatelem s více než 50 % 

zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2017 zde byl zaměstnán jeden 

pracovník s těžkým zrakovým postižením a 4 pracovníci s jiným zdravotním postižením 

na vymezených chráněných místech.  

TyfloCentrum Liberec, o.p.s. v roce 2017 zaměstnávalo také několik pracovníků 

na Dohodu o provedení práce.  

 

Vedení společnosti: 

Ředitel Ing. Rudolf Vrzala – do 13. 6. 2017 

Ředitelka Bc. Anna Burianová – od 1. 7. 2017 (od 14. 6. 2017 do 30. 6. 2017 

pověřena zastupováním společnosti) 

Metodické vedení pracovníků v sociálních službách: 

Sociální pracovnice – Bc. Eva Rozsívalová – do 31. 7. 2017 

Sociální pracovnice – Bc. Hana Růžičková Dis. – od 1. 7. 2017 

Pobočka Liberec: 

Lektorka – Ing. Jana Smolná  

Průvodkyně, pracovnice v sociálních službách – Bc. Anna Burianová – do 

30. 9. 2017 

Průvodkyně, pracovnice v sociálních službách – Květa Heligarová – od 1. 10. 2017 

Pobočka Česká Lípa: 

Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Petra Kaljevičová 

Průvodkyně, pracovnice v sociálních službách – Ilona Prchalová 

Pobočka Semily: 

Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Zuzana Podhajská 
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Pracovnice v sociálních službách – Helena Kroupová – do 30. 10. 2017 

Pracovnice v sociálních službách – Vlasta Křapková – od 1. 9. 2017 

Pobočka Turnov: 

Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Helena Kroupová – do 

30. 10. 2017 

Vedoucí pobočky, pracovnice v sociálních službách – Vlasta Křapková – od 

1. 9. 2017 
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1.2.1 Vzdělávání zaměstnanců  

 

Zaměstnanci TyfloCentra Liberec, o.p.s. jsou průběžně vzděláváni, aby si obnovovali, 

upevňovali a doplňovali kvalifikaci, zvyšovali tak kvalitu poskytovaných služeb 

a naplňovali povinnost vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zaměstnanci se účastní 

akreditovaných kurzů, odborných stáží, konferencí, odborných profesních fór, školících 

akcí, interních školení a dalších aktivit.  

 

Název kurzu 

počet 

hodin 

termín 

konání Vzdělávací zařízení 

počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Stres a prevence syndromu 

vyhoření 
8 

14. 12. 

2017 

Déčko Liberec, z. 

s. 

Švermova 32/35, 

Liberec 

3 

Prevence syndromu vyhoření-

16.2.                             
8 16. 2. 2017 

bfz o. p. s. 

Soukenné náměstí 

115/6, Liberec 

2 

Zpracování elektronických 

dokumentů z hlediska 

přístupnosti pro zrakově 

postižené 

4 7. 3. 2017 
TyfloCentrum 

Liberec, o. p. s. 
2 

Osoby se zrakovým postižením 3 6. 4. 2017 

Technická 

univerzita v Liberci 

Univerzitní nám. 

1410/1, Liberec 

2 

Řešení konfliktu a vyjednávání        8 22. 6. 2017 

bfz o. p. s. 

Soukenné náměstí 

115/6, Liberec 

2 

Tvorba a správa vnitřních 

předpisů v sociální práci 
8 22. 9. 2017 

M. H. S., z. s. 

Elektrárenská 5 

Praha 10, 

1 

Specifika zpracování textových 

dokumentů pro uživatele 

elektronických kompenzačních 

pomůcek pro zrakově postižené 

2 7. 11. 2017 
TyfloCentrum 

Liberec, o. p. s. 
4 
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Obsluha náročných 

kompenzačních pomůcek na 

bázi PC pro těžce zrakově 

postižené 

24 
3. - 5. 3. 

2017 

SONS ČR – 

Tyflokabinet 

Krakovská 21 

Praha 1 

1 

PC pro těžce zrakově postižené 20 
29. 8. - 1. 

9. 2017 

Dědina, o. p. s. 

Šmolíkova 866/1, 

Praha 6 

1 

Nová řešení pro rozvoj 

kompetencí ZOO-terapie v 

sociální práci 

32 

9. - 10. 9. 

2017, 14. - 

15. 10. 

2017 

Elva Help z. s. 

Domažlická 

770/23, Liberec 

2 
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Pobočka Liberec

Pobočka Česká Lípa

2 Dostupnost služeb  

Všechny poskytované služby mají podobu ambulantní a terénní. Ambulantní služby 

probíhají na pracovištích, jejichž adresy jsou uvedeny níže.  V případě terénních služeb 

je vždy třeba dojednávat přesnou podobu služby předem. 

 

Na Výšinách 451/9, 460 05, Liberec 5 

Telefon: 488 577 661 

E -mail: liberec@tyflocentrum.cz 

Otevírací doba 

Pondělí: 8:00 - 16:00 

Úterý: Probíhají služby mimo pobočku 

Středa: 8:00 - 16:00 

Čtvrtek: 8:00 - 16:00 

Pátek: Probíhají služby mimo pobočku 

 

 

 

Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa 

Telefon: 605 383 265 

E-mail: c.lipa@tyflocentrum.cz 

Otevírací doba 

Pondělí: Zavřeno 

Úterý:  9:00 - 13:00 

Středa: 9:00 - 15:00 

Čtvrtek: 9:00 - 13:00 

Pátek:  Zavřeno 

mailto:liberec@tyflocentrum.cz
mailto:c.lipa@tyflocentrum.cz
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Pobočka Semily

Pobočka Turnov

 

Archivní 570, 513 01  Semily (budova 

Státního archivu) 

Telefon: 488 577 840 

E-mail: semily@tyflocentrum.cz 

Otevírací doba 

Pondělí:  8:00 - 16:00 

Úterý:   Zavřeno 

Středa:  8:00 - 12:00 

Čtvrtek:  8:00 – 16:00 

Pátek:   Zavřeno 

 

 

 

Jeronýmova 517, Turnov (budova Knihovny) 

Telefon: 728 938 863  

E-mail: turnov@tyflocentrum.cz 

Otevírací doba 

Pondělí:  Zavřeno 

Úterý:   13:00 - 15:00 

Středa:  10:00 - 16:00 po domluvě 

Čtvrtek:  Zavřeno 

Pátek:  Zavřeno 

 

 

  

mailto:semily@tyflocentrum.cz
mailto:turnov@tyflocentrum.cz
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Ochutnávka domácího 
sýra, který vyráběly 

klientky liberecké pobočky 
TC

Vítání léta s posezením u 
grilu

3 Činnosti TyfloCentra Liberec, o. p. s. 

Hlavní činností společnosti je poskytování sociálních 

služeb osobám s těžkým zrakovým postižením – 

nevidomým a slabozrakým, a osobám s jiným 

zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a 

jiným) postižením. Cílem je vést tyto osoby k integraci 

do společnosti, k osobnímu rozvoji a větší míře 

seberealizace. TyfloCentrum Liberec, o.p.s. poskytuje 

lidem žijícím na území Libereckého kraje tři základní 

sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, 

Průvodcovské a předčitatelské služby a Sociální 

rehabilitaci.  Sociálně aktivizační služby a Služby 

průvodcovské a předčitatelské jsou k dispozici 

uživatelům ve věku od 18 let, Sociální rehabilitace pak osobám od 11 let. 

Fakultativní služby ve formě digitalizaci textů, kopírování a možnosti práce na internetu 

nebyly poptávány. Možnost výpůjčky tandemových kol byla využita během roku 2017 

několikrát. 

4 Registrované služby a jejich průběh 

4.1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Identifikátor: 

4539083 – Liberec 

2954592 – Semily 

6756200 – Česká Lípa 

8587646 – Turnov 

 

Míchání bylinkových směsí 
na nachlazení a jiné 

neduhy
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Krajský přebor v bowlingu 
- setkáváme se napříč 

celým krajem

Tréning jemné motoriky -
pletli jsme bez jehlic a 

přeci se zadařilo

Forma poskytování služby: 

ambulantní a terénní 

 

Sociálně aktivizační služby zahrnovaly širokou nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, ať již 

ambulantních či terénních. Jejich cílem bylo zamezení sociálnímu vyloučení a izolaci 

osob, které se ocitly v závažné životní situaci po získání těžkého zrakového postižení, 

a v důsledku čehož mají sníženou schopnost pohybu a orientace, přístupu k informacím 

a poznávání světa. Tyto služby vycházely z individuálních potřeb a schopností uživatelů 

a pozitivně ovlivňovaly fyzické a psychické funkce uživatele. 

 

Prostředky pro zamezení sociálního vyloučení a izolaci osob s těžkým zrakovým 

postižením byly v roce 2017: 

• besedy a přednášky na různá témata 

• poznávací výlety a exkurze 

• podpora klubové a zájmové činnosti (tréninky paměti, kurzy vaření 

a sebeobsluhy, výtvarné a keramické kluby, atd.)  

• pohybové a lehké sportovní aktivity (vycházky a výlety, parajezdectví, bowling, 

showdown, laserová střelba, elektronické šipky, cvičení na posilovacích strojích, 

jízda na tandemových kolech, jóga, zdravotní cvičení atd.) 

• vzdělávací aktivity  

• základní sociálně právní poradenství 

 

Účel aktivit: 

• zapojení těžce zrakově postiženého 

člověka do dění kolem sebe 

• podpora a rozvoj jeho sociálních 

dovedností 

• pomoc k aktivnímu přístupu k životu 
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Odlévání svíček
Trénujeme kuchařské 
dovednosti - Výroba 

bylinných sirupů

Nácvik každodenních 
činností v podobě prčení 
velikonočních perníčků

Dušičkové tvoření, aneb 
procvičujeme jemnou 

motoriku

• rozvíjení znalostí a dovedností získaných v procesu sociální rehabilitace 

• procvičování sebeobsluhy 

• pomoc při rozvoji osobnosti postiženého člověka vhodnými formami (vedoucími 

k obnovení cesty komunikace, spontánnosti a kreativity) 

• zamezení sociální izolace a nalezení vlastního místa ve společnosti 

• podpora hledání vhodného zaměstnání. 

Veškeré akce a aktivity byly klientům zcela volně přístupné, stačilo pouze předem 

projevit zájem a dodržovat pravidla, která platila pro realizaci těchto akcí. Byly rovněž 

vhodně uzpůsobené sníženému nebo chybějícímu zrakovému vnímání. 

Nabídku aktivit bylo možno zjistit přímo v organizaci, dále byla zveřejněna v časopisech 

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

Služba byla finančně podpořena MPSV, Úřadem práce Liberec, Magistrátem města 

Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje. 
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Malé zahřátí ve formě 
čistění koní před 

ježděním

Tréning rovnováhy ve 
formě parajezdectví

Tréning rovnováhy s 
příměsí radosti z 

pohybu

Tréning jemné motoriky 
při výtvarných 

činnostech v České Lípě
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Semilský výlet do 
Ostroměře (Muzeum E. 
Štorcha a K. Zemana)

Přednáška na téma Jak si 
žijí jehličnany

4.2 Průvodcovské a předčitatelské služby 

Identifikátor: 

5293407 – Liberec 

2877860 – Česká Lípa 

 

Forma poskytování služby: 

ambulantní a terénní 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím: 

Průvodcovské a předčitatelské služby měly podobu terénní a ambulantní. Jejich cílem 

bylo snižovat nebo zmírňovat informační deficit osob s úplnou či praktickou nevidomostí 

nebo vážným poškozením zraku při každodenních činnostech.  

 

To zahrnovalo: 

• doprovody (do školy, zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady,  

k lékaři, do různých institucí, zdravotní procházky, 

apod.), 

• předčitatelská služba (čtení knih, listin, 

korespondence, vyplnění formulářů, žádostí, 

apod.). 

Služba byla finančně podpořena MPSV, Úřadem práce 

Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje. 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
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Keramické tvoření

Zajišťovali jsme pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci např. s úřady, 

institucemi poskytujícími veřejné služby apod.  

• součástí této služby bylo i základní sociální poradenství, 

• pomoc s drobným nákupem, výběrem zboží, 

apod., 

• drobná pomoc v domácnosti. 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsme 

poskytovali lidem těžce zrakově postiženým, kteří 

o tuto službu projevili zájem formou osobního, 

telefonického či emailového požadavku. S těmito 

klienty byla sepsána smlouva o poskytování služby. 

Informace o službě byly zveřejněny v Materiálech 

pro klienty, na webových stránkách organizace a 

v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Spoluúčast uživatele na službě: 

25 Kč za 1/4hod. (tato částka je úměrná skutečné 

délce poskytované služby). 

 

4.3 Sociální rehabilitace pro zrakově postižené 

 

Identifikátor: 

8340162 – Liberecký kraj 

 

Forma poskytování služby: 

Učebna na liberecké 
pobočce
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ambulantní a terénní 

 

Sociální rehabilitace má za sebou první rok fungování. Tato služba byla nově nabízena 

od 1. 1. 2017. Měla za cíl vést uživatele k samostatnosti a soběstačnosti. Zahrnovala 

v první fázi pomoc s výběrem vhodné náročné elektronické kompenzační pomůcky 

(Digitální zvětšovací lupa, Digitální čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem, 

případně další pomůcky).  

Dále měli uživatelé k dispozici několik úrovní kurzů zaškolení (intenzivní zácvik v rámci 

Základního kurzu, individuálně laděný Pokračovací kurz), samostatné konzultace 

i možnost účastnit se Počítačového klubu spolu s ostatními uživateli. 

Kurzy zaškolení obsluhy elektronických 

kompenzačních pomůcek probíhaly řadu let 

v rámci Sociálně aktivizační služby (SAS). 

Registrace Sociální rehabilitace (SRH) měla za 

cíl uspokojit poptávku také u zájemců mladších 

18 let. Od 1. 1. 2017 je tedy SRH k dispozici 

zdarma také pro věkovou kategorii 11 – 18 let.  

 

Máme k dispozici učebnu vybavenou dvěma 

stolními počítači (s operačním systémem Win7 

a nejnovějším Win10). Oba počítače jsou 

vybaveny speciálními softwary (Jaws, 

Supernova), softwarovými lupami (ZoomText, 

MAGic) a speciálním programovým vybavením 

(Guide, WinMenu, VIEWdio). Pro potřeby práce mimo učebnu v Liberci je k dispozici 

přenosný notebook s podobným vybavením. 

 

Činnosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s těžkým 

zrakovým postižením použité v roce 2017 : 

Prostřednictvím SRH 
pomáháme k dosažení 

větší samostatnosti



 
18 

Keramické tvoření

Malování hedvábných 
šátků mělo v Semilech 

velký úspěch

Pilujeme dovednosti, 
doplňujeme znalosti a 

vaříme mýdlo

• kurzy 

obsluhy 

náročných 

elektronických kompenzačních pomůcek pro 

ZP (Tato služba byla poskytována odborně vyškolenou lektorkou. Kurzy probíhaly 

buď na liberecké pobočce, nebo u klienta doma.) 

• základní sociálně právní poradenství a poradenství týkající se náročných 

elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP  

 

Kompenzační pomůcky 

• Pracovníci všech poboček poskytovali osobě se zrakovým postižením základní 

poradenství týkající se pomůcek pro ZP i možností jejich získání. 

• Drobné kompenzační pomůcky jsou na 

pobočkách vystaveny a klient má 

možnost si je prohlédnou a vyzkoušet.  

• Poradenství ohledně náročných 

elektronických kompenzačních 

pomůcek pro ZP poskytovala 

proškolená lektorka. Ta také 

zajišťovala kurz práce s touto 

pomůckou či poradenství ohledně 

používání pomůcky. 

• Služba byla finančně podpořena 
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Tréning jemné motoriky 
při tvorbě kartonových 

košíků

Předvánoční posezení v 
Semilech

MPSV, Krajským úřadem Libereckého kraje a Nadačním fondem Českého 

rozhlasu Světluška. 
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5 Změny zakládací listiny a řídících orgánů společnosti 

V roce 2017 došlo v TyfloCentru Liberec, o. p. s. ke změně statutárního zástupce a ke 

změnám ve správní a dozorčí radě. 

Dne 25. 5. 2017 byl vyhotoven notářský zápis, jenž dokládá nové obsazení správní a 

dozorčí rady. 

 

Správní rada (k 31. prosinci 2017): 

• Jan Pakoš, předsedkyně správní rady, 

• PhDr. Rudolf Volejník, člen správní rady, 

• Mgr. Ludmila Chalupová, člen správní rady. 

 

Dozorčí rada (k 31. prosinci 2016): 

• Ing. Kateřina Jelínková, předseda dozorčí rady, 

• Bc. Jitka Fajmonová, člen dozorčí rady 

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

 

Jako statutární zástupce na místo Ing. Rudolfa Vrzaly působí Bc. Anna Burianová, 

ředitelka. 

 

6 Zpráva o hospodaření 

V hospodaření TyfloCentra Liberec, o. p. s. se v roce 2017 nevyskytly žádné mimořádné 

události. V souladu s obecně platnými právními předpisy bylo účetnictví TyfloCentra 

Liberec, o. p. s. za rok 2017 podrobeno auditu. Výrok auditora je uveden v příloze 

7.1. Ekonomické výsledky organizace jsou uvedeny v přílohách 7.2. – 7.5. 
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7 Závěr a výhled do dalšího období  

Rok 2017 byl pro obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Liberec rokem velkých 

změn. 

V polovině roku došlo k náhlému úmrtí ředitele Ing. Rudolfa Vrzaly. Bylo tedy nutné řešit 

nastalou situaci, aby se zamezilo negativním důsledkům této události. 

V roce 2017 jsme se nevyhnuli personálním změnám ani na dalších postech. Došlo ke 

změně sociálního pracovníka, průvodce na liberecké pobočce a změně další pracovnice 

na pobočce v Semilech a Turnově. Nové kolegyně jsou průběžně zaškolovány a je 

dbáno na jejich profesionální přístup i schopnost efektivní komunikace jak mezi kolegy, 

tak v jednání s uživateli. Je naším přáním, aby veškeré změny, ke kterým v roce 2017 

došlo, měly na společnost pozitivní dopad. Zajistily zvyšující se kvalitu služeb a 

spokojenost a zajištěnost našich uživatelů.  

Zástupci TyfloCentra Liberec se v letošním roce účastnili několika veletrhů 

poskytovatelů sociálních služeb. Aktivně se podíleli také na komunitním plánování 

v Liberci, České Lípě a Turnově. V následujícím období je v plánu posílit také pracovní 

skupinu komunitního plánu v Semilech. 

V následujícím roce bychom rádi pokračovali v poskytovaných službách, dbali na 

zvyšující se kvalitu a schopnost efektivně zajišťovat rozvoj našich stávajících uživatelů. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši činnost v roce 2017 podporovali, podíleli se na 

ní nebo s námi spolupracovali. 

Děkujeme členům správní a dozorčí rady za jejich podporu. 

Speciální poděkování patří pracovnicím Odboru sociálních věcí, které velmi pohotově 

reagovaly na potřeby TyfloCentra Liberec, o. p. s. v době po úmrtí pana ředitele Vrzaly.  

Dík zejména za finanční podporu patří MPSV ČR, Krajskému úřadu Libereckého kraje, 

Městu Liberec a Městu Turnov, Úřadu práce Liberec a Nadačnímu fondu Českého 

rozhlasu (projekt Světluška). 

Velmi si ceníme spolupráce s naším zakladatelem Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR. Dalšími velmi cennými partnery jsou Krajské středisko Tyfloservis o. 
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p. s. v Liberci, Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. účetní společnost, 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. 

Výroční zprávu vypracovala ředitelka Bc. Anna Burianová. 

Účetní závěrka i Výroční zpráva TyfloCentra Liberec, o.p.s. za rok 2017 byla 

přezkoumána dozorčí radou dne 21. 6. 2018. 

Výroční zpráva TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s. za rok 2016 byla schválena správní 

radou dne 21. 6. 2018. 

8 Přílohy  

 

8.1 Výrok auditora 

 

 

Bude doplněn. Audit je objednán. 
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8.2 Přehled o nákladech a výnosech v členění podle zdrojů  
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8.3 Rozvaha (stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a jejich 

struktura) 

 



 
28 
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8.4 Příloha k účetní závěrce 
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