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Úvodní slovo 

Rok 2019 proběhl ve znamení stavby nového Domu služeb pro nevidomé 
Josefa Chaloupky. Museli jsme zajistit průběžné financování stavby 
z úvěru. Představa financování z průběžně zasílaných dotací, poté co jsme 
vyčerpali vlastní finanční zásoby v roce 2018 na demolici stávajícího 
objektu, rychle vzala za své. Úvěr nás zatíží vysokými náklady na úrocích 
a provizi. 

Prát jsme se museli i s jinými těžkými situacemi. Museli jsme se obejít bez 
dotace města Břeclav, která nás po změně politické reprezentace města, 
doslova hodila přes palubu, a to způsobem, který k serióznímu jednání 
mělo hodně daleko. Přestože dotace měst Jihomoravského kraje (mimo 
Brno) v celkovém objemu příjmů znamenají necelé 2 % celkových příjmů, 
spolupráce s městy v Jihomoravském kraji si velmi ceníme, protože svými 
službami, poskytovanými přímo v místě bydliště klientů, jsme se chtěli 
především přiblížit občanům těchto měst. 

Po více než 13 letech tak byla přerušena spolupráce s Břeclaví, která byla v letech 2006 – 2008 
partnerským městem projektu „Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany 
Jihomoravského kraje“, financovaného z programu Společný regionální operační program. 

Naprosto jiný přístup má např. město Vyškov, kde jsme neudrželi provoz samostatného pracoviště, 
Vyškov nás nadále podporuje a my rádi za klienty z Vyškova přijíždíme s terénními službami. Stejně 
tak neopustíme ani klienty z Břeclavi. Hluboce si vážím dlouholeté podpory dalších měst 
Jihomoravského kraje, Znojma, Moravského Krumlova a především statutárního města Brna. 

K naší lítosti jsme se museli rozloučit i s podporou dárcovských SMS. Podmínky, které provozovatel 
nově nastavil, nedávaly naději na účelnost této sbírky pro regionální organizace bez možnosti masivní 
podpory celoplošných médií. 

Také vygradovaly spory o pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, které jsou 
dlouhá léta kritizovány. Pravidla výpočtů dotačních příspěvků na poskytování sociálních služeb prostě 
spravedlivě nastaveny nejsou, nehledě k neustále nedostatečným finančním tokům do této oblasti, 
zejména s ohledem na to, že se jedná o potřebné služby v zájmu veřejné správy. 

Vedle stavby domu pokračovala naše každodenní práce – poskytování sociálních služeb, které 
pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení, 
pomáhají se začleněním do společnosti a napomáhají udržet jejich život v přirozeném domácím 
prostředí. Pomoc lidem se zrakovým postižením je především velmi rozmanitá a rozsáhlá, což 
dokládají naše výroční zprávy. Nejde to bez každodenní náročné práce pracovníků v přímé péči, nejde 
to bez finančních prostředků, pomoci dobrovolníků, bez darů jednotlivců i firem. Všem pracovníkům 
v přímé péči patří velký dík. Snad jen ti, kteří ochutnali naše zážitkové semináře a mohli si alespoň na 
chvíli zkusit, jaké to je nevidět, si uvědomili, jak těžké zrakové postižení může negativně ovlivňovat 
život. 

Nesmím zapomenout ani na ty, kteří se starají o chod organizace, připravují projekty a žádosti 
o dotace a granty, abychom vůbec mohli existovat. 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. 

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. 

Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení, zvyšovat jejich 
samostatnost a začleňovat se  do společnosti. Věnujeme se také osvětě veřejnosti v této oblasti. 

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 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) 

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

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

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

 Sociální rehabilitace zrakově postižených (§ 70 Zákona o soc. službách, č. registrace 2208396) 

 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 služby sociální rehabilitace v oblasti 
kompenzačních pomůcek poskytujeme i dětem od 7 let, které zahájily školní docházku). 
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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 578/3, 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) 
Ing. Dagmar Filgasová – předsedkyně správní rady společnosti 
Gabriela Drozdová – předsedkyně dozorčí rady společnosti 

Pracoviště společnosti: 

 Brno, Chaloupkova 578/3, 612 00 

 Brno, Poděbradova 1751/58, 612 00 

 Břeclav, Národních hrdinů 12/1, 690 02 

 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 Znojmo 
o pracoviště Moravský Krumlov 

 Dispečink asistenčních služeb 
o pracoviště Brno, Chaloupkova 3 
o pracoviště Břeclav 
o pracoviště Znojmo 

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

  

http://www.centrumpronevidome.cz/
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Významní sponzoři a dárci v roce 2019 

V roce 2019 jsme obdrželi v rámci finančních darů a grantů celkovou částku 631 250 Kč v hotovosti. 

SONS Bílá pastelka 2019 ....................................................................................................................................... 103 800,00 
SONS příspěvek z kasiček ....................................................................................................................................... 64 861,00 

podpora zakladatele ................................................................................................................................... 168 661,00 
Barvínková Jana, JUDr. ............................................................................................................................................ 25 000,00 
Toman Radek .............................................................................................................................................................. 25 000,00 
Goliáš Marek ............................................................................................................................................................... 10 000,00 
Zapletalová Alena ......................................................................................................................................................... 6 000,00 
Brunnerová Eva............................................................................................................................................................. 4 000,00 
Večeřa Jiří ....................................................................................................................................................................... 3 000,00 
Zedková Věra ................................................................................................................................................................. 3 000,00 
ostatní individuální drobné dary ............................................................................................................................. 8 254,00 
individuální dary pro dílnu ........................................................................................................................................ 4 430,00 
sbírka studentů medicíny MUNI.............................................................................................................................. 6 003,00 
dar na teambuilding .................................................................................................................................................... 4 211,00 
pozůstalost paní Věry Doubkové ......................................................................................................................... 30 000,00 
výnos z tomboly (ples ÚMČ Kr.Pole) ................................................................................................................... 29 160,00 
výnos z aukce (po odečtení poplatků za převod z cizí měny) ..................................................................... 31 494,08 
dar na vzdělávání vedoucích pracovníků ........................................................................................................... 34 500,00 
sbírka - Fórum dárců - výnos DMS DRAK 2019  (transparentní účet) ......................................................... 1 410,00 
výnosy pokladniček  (transparentní účet) ............................................................................................................ 1 179,00 
výnos z charitativního koncertu The Shots  (transparentní účet) ............................................................. 11 000,00 
Hallowenská sbírka  (transparentní účet) ............................................................................................................ 8 697,00 
Sbírka Impact Hub - 11.11.2019 (transparentní účet)...................................................................................... 1 976,00 
program Zrnko kávy pro nevidomé  (transparentní účet) ........................................................................... 32 105,00 
dary od přátel MUDr. Hana Oblukové  (transparentní účet) ...................................................................... 14 000,00 
HLADKY.LEGAL advokát (transparentní účet) ..................................................................................................... 5 000,00 
Homolová  Anna (transparentní účet) ................................................................................................................... 4 000,00 
Holčíková Radka (transparentní účet) ................................................................................................................... 4 000,00 
Vidláková Marie (transparentní účet) ................................................................................................................... 4 000,00 
Kollárová Martina (transparentní účet) ................................................................................................................ 3 000,00 
drobné dary (transparentní účet)  ....................................................................................................................... 18 400,00 

individuální dárci ......................................................................................................................................... 328 389,08 

GUMOTEX .................................................................................................................................................................... 50 000,00 
ATWEB Consulting .................................................................................................................................................... 18 000,00 
Duovize, s.r.o. ................................................................................................................................................................ 9 000,00 
Neovize, s.r.o. ................................................................................................................................................................ 9 000,00 
ACDC systems s.r.o. ..................................................................................................................................................... 5 000,00 
JB STAVEBNI, s.r.o. (pro dílnu) .............................................................................................................................. 10 000,00 
SOLODOOR a.s. (pro dílnu) .................................................................................................................................... 10 000,00 
Red Hat (pro dílnu) ...................................................................................................................................................... 7 000,00 
USU Software s.r.o. (transparentní účet) .......................................................................................................... 15 000,00 
Vin d Alsace, s.r.o. (transparentní účet) ............................................................................................................... 3 000,00 

firemní dárci ................................................................................................................................................. 136 000,00 

grant Světluška pro dílnu ........................................................................................................................................ 60 000,00 
grant ČEZ ...................................................................................................................................................................... 30 000,00 

granty nadací ................................................................................................................................................... 90 000,00 
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Bezplatné služby a poskytnuté slevy za služby (bez vyčíslení hodnoty): 
 Ing. Soňa Böhnelová – bezplatný audit hospodaření společnosti 
 Selfnet, s.r.o. – poskytnutí bezplatného internetového připojení ve středisku Břeclav 
 LMC, s.r.o. – sleva za poskytnuté služby inzerce pro neziskové organizace 
 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. 
Čísla bankovních účtů: 

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

7037037036 / 2010 (transparentní sbírkové konto) 

Naše registrované sociální služby a obecně prospěšnou činnost pravidelně podporují: 
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Základní přehled peněžních výnosů a nákladů roku 2019 

Výnosy 

tržby z prodeje služeb ...................................................................................................................... 471 460,00 

tržby z prodeje výrobků dílny HapAteliér ..................................................................................... 273 319,00 

příjmy od klientů .............................................................................................................................. 177 398,00 

úroky a ostatní provozní výnosy ...................................................................................................... 12 891,01 

výnosy z odpisů Chaloupkova 3 ....................................................................................................... 26 605,00 

přijaté příspěvky a dary od zakladatele .......................................................................................... 64 861,00 

dary – sbírkový účet ......................................................................................................................... 126 767,00 

ostatní finanční dary ........................................................................................................................ 439 622,08 

roční provozní dotace na registrované služby a dobrovolnictví ............................................. 6 872 896,00 

dotace – Individuální projekty (vybrané registr. služby)  ........................................................ 1 297 900,00 

dotace z Evropského sociálního fondu (OPZ)  ........................................................................... 1 991 676,75 

dotace – ostatní projekty ................................................................................................................ 446 865,13 

příspěvky ÚP (zaměstnávání OZZ, podpora zaměstnávání ostatních osob)  ........................ 3 094 888,00 

výnosy celkem .......................................................................................................................... 15 297 148,97 

Náklady 

spotřební materiál ............................................................................................................................ 122 926,54 

dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek .............................................. 63 394,00 

spotřeba energie .............................................................................................................................. 388 447,18 

opravy a udržování ................................................................................................................................ 3 243,00 

cestovné ............................................................................................................................................... 26 947,00 

spoje (telefony, poštovné, internet)  ............................................................................................... 71 843,94 

ekonomické služby ........................................................................................................................... 103 340,00 

nájemné ............................................................................................................................................. 691 111,00 

pojištění majetku a odpovědnosti za škody a odpovědnosti zaměstnavatele .......................... 26 009,00 

služby spojené s akcemi pro klienty a přímá podpora klientů .................................................. 114 523,33 

školení ................................................................................................................................................ 310 093,00 

poradenské služby ............................................................................................................................ 300 497,45 

ostatní služby (čistírna, odvoz odpadů, parkovné, provoz auta, …) ......................................... 395 405,88 

služby spojené se stavbou (vyklízení objektu před demolicí) ......................................................... 6 655,00 

osobní náklady ............................................................................................................................. 12 009 232,00 

ostatní náklady ................................................................................................................................. 274 365,75 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku .......................................................... 26 605,00 

náklady celkem  ....................................................................................................................... 14 967 553,07 
 
 

Rozdíl mezi výnosy a náklady ..................................................................................................... 329 595,90 
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Výnosy roku 2019 v podrobném členění podle zdrojů 

Ministerstvo vnitra ČR (dobrovolnický program) ..................................................................................... 39 000,00 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (vyrovnávání příležitostí pro OZP) ....................................................... 254 000,00 

JMK-SR (111 – asistenční služby) .................................................................................................................... 655 500,00 
JMK-SR (112 – odborné sociální poradenství)  ............................................................................................... 507 900,00 
JMK-SR (113 – sociálně aktivizační služby)  ................................................................................................. 1 390 800,00 
JMK-SR (114 – sociální rehabilitace)  ........................................................................................................... 2 400 000,00 

JMK-SR celkem ......................................................................................................................................... 4 954 200,00 

JMK OSV (121 – asistenční služby)  ................................................................................................................... 68 300,00 
JMK OSV (122 – odborné sociální poradenství)  .............................................................................................. 28 200,00 
JMK OSV (123 – sociálně aktivizační služby Brno)  ........................................................................................ 142 200,00 
JMK OSV (124 – sociální rehabilitace)  ............................................................................................................ 219 600,00 
JMK OŽP (010 – projekt "Poznávání přírody s bílou holí“)  ............................................................................. 39 699,13 

JMK celkem .................................................................................................................................................. 497 999,13 

MMB OSV (131 – asistenční služby Brno)  ........................................................................................................ 82 000,00 
MMB OSV (132 – odborné sociální poradenství Brno)  ................................................................................... 90 000,00 
MMB OSV (133 – sociálně aktivizační služby Brno)  ...................................................................................... 330 000,00 
MMB OSV (134 – sociální rehabilitace)  ......................................................................................................... 735 000,00 
MMB OŽP (013 – projekt "Do přírody s bílou holí“)  .......................................................................................39  000,00 

Magistrát města Brna celkem ............................................................................................................... 1 276 000,00 

Úřad městské části Brno – Královo Pole (009 - časopis Chaloupka)  ............................................................... 40 000,00 

Úřady městských částí Brna celkem .......................................................................................................... 40 000,00 
MÚ Vyškov (332 – odborné sociální poradenství Vyškov)  ................................................................................ 6 900,00 
MÚ Vyškov (333 – sociálně aktivizační služby Vyškov)  ................................................................................... 16 800,00 
MÚ Znojmo (431 – asistenční služby Znojmo)  ................................................................................................... 8 100,00 
MÚ Znojmo (432 – odborné sociální poradenství Znojmo)  ........................................................................... 30 000,00 
MÚ Znojmo (433 – sociálně aktivizační služby Znojmo)  ............................................................................... 131 300,00 
MU Moravský Krumlov (532 - odborné sociální poradenství)  ....................................................................... 10 296,00 
MU Moravský Krumlov (533 - sociálně aktivizační služby) ............................................................................. 20 000,00 

Města Jihomoravského kraje celkem ...................................................................................................... 223 396,00 

individuální projekt JMK (OPLZZ) – sociálně terapeutická dílna (005)  ......................................... 1 297 900,00 

projekt OPZ – Rozvoj péče o OZP v JMK  (002)  ................................................................................. 1 991 676,75 

podpora zaměstnávání OZP (004)  ............................................................................................................. 35 166,00 

ÚP (příspěvek na zaměstnávání OZZ) ...................................................................................................... 3 098 888,00 

celkové příjmy z dotací ................................................................................................................... 13 704 225,88 

dary SONS ....................................................................................................................................................... 168 661,00 
dary  ................................................................................................................................................................. 306 192,08 
sbírkový účet .................................................................................................................................................. 126 767,00 
dary - dílna ......................................................................................................................................................... 43 430,00 

dary celkem .............................................................................................................................................. 645 050,08 

Nadace Českého rozhlasu Světluška .............................................................................................................. 60 000,00 
Nadace ČEZ ........................................................................................................................................................ 30 000,00 

granty celkem ............................................................................................................................................ 90 000,00 

příspěvky klientů za asistenční služby ......................................................................................................... 126 624,00 

příspěvky klientů za fakultativní služby v rámci asistenčních služeb .......................................................... 3 575,00 

příjmy od klientů – asistenční služba ...................................................................................... 130 199,00 
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účastnické příspěvky (víkendové pobyty) ..................................................................................................... 45 800,00 
ostatní příspěvky (technická podpora klientům, periodika) ......................................................................... 1 399,00 

ostatní příjmy od klientů.............................................................................................................. 47 199,00 

výnos z prodeje výrobků chráněné dílny .................................................................................................... 260 005,00 
výnos z prodeje výrobků sociálně terapeutické dílny.................................................................................. 10 475,00 

tržby z prodeje výrobků dílny HapAteliér .............................................................................. 270 480,00 
 

služby klientům (které hradí dodavatelé kom. pomůcek) ....................................................................... 135 000,00 
testy přístupnosti ........................................................................................................................................... 180 000,00 
pronájem prostor .............................................................................................................................................. 54 000,00 
příjmy dílny (poštovné, balné, reklama) ........................................................................................................ 12 839,00 
převody textů do Braillského písma ................................................................................................................. 1 060,00 
besedy, přednášky a exkurze ............................................................................................................................ 7 500,00 
proškolení praktikantů .......................................................................................................................................... 300,00 
další zakázky (audioprůvodce Brnem, průzkum hlášení MHD v Brně) ...................................................... 65 000,00 
zakázka ČT (zvukové popisky pořadů ČT)  ..................................................................................................... 18 000,00 

za poskytnuté služby celkem .............................................................................................................. 473 699,00 

úroky banky ......................................................................................................................................................... 9 756,51 
ostatní provozní výnosy ..................................................................................................................................... 3 134,50 
účetní odpis nemovitého majetku ................................................................................................................. 26 605,00 

ostatní výnosy celkem .................................................................................................................. 39 496,01 

výnosy 2019 celkem ............................................................................................................... 15 297 148,97 
 

 

 

Vysvětlivky: MV ČR – Ministerstvo vnitra 
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví 
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 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 11/50 

 

Zdroje pro jednotlivé druhy sociálních služeb v roce 2019 

JMK-SR (111 – asistenční služby)  ........................................................................................................... 655 500,00 
JMK OSV (121 – asistenční služby)  .......................................................................................................... 68 300,00 
MMB OSV (131 – asistenční služby)  ........................................................................................................ 82 000,00 
MÚ Břeclav (231 – asistenční služby)  ................................................................................................................ 0,00 
MÚ Znojmo (431 – asistenční služby) ......................................................................................................... 8 100,00 

příspěvky klientů za asistenční služby (bez fakultativních služeb) ................................................. 126 624,00 
dofinancování služby z darů .................................................................................................................... 34 074,00 

Asistenční služba nevidomým (§ 42 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 7053308) ...................................... 974 598,00 

JMK-SR (112 – odborné sociální poradenství)  ...................................................................................... 507 900,00 
JMK OSV (122 – odborné sociální poradenství)  ..................................................................................... 28 200,00 
MMB OSV (132 – odborné sociální poradenství Brno)  .......................................................................... 90 000,00 
MÚ Břeclav (232 – odborné sociální poradenství Břeclav)  .............................................................................. 0,00 
MÚ Vyškov (332 – odborné sociální poradenství Vyškov)  ........................................................................ 6 900,00 
MÚ Znojmo (432 – odborné sociální poradenství Znojmo)  ................................................................... 30 000,00 
MU Moravský Krumlov (532 - odborné sociální poradenství)  ............................................................... 10 296,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ...................................................................................... 119 306,00 

Poradny pro zrakově postižené (§ 37 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5856220)  .................................. 792 602,00 

JMK-SR (113 – sociálně aktivizační služby)  ........................................................................................ 1 390 800,00 
JMK OSV (123 – sociálně aktivizační služby)  ......................................................................................... 142 200,00 
MMB OSV (133 – sociálně aktivizační služby) ....................................................................................... 330 000,00 
MÚ Břeclav (230 – nájem)  .................................................................................................................................. 0,00 
MÚ Břeclav (233 – sociálně aktivizační služby)  ................................................................................................ 0,00 
MÚ Vyškov (333 – sociálně aktivizační služby)  ....................................................................................... 16 800,00 
MÚ Znojmo (433 – sociálně aktivizační služby)  .................................................................................... 131 300,00 
MÚ Moravský Krumlov (533 - sociálně aktivizační služby)  .................................................................... 20 000,00 
JMK OŽP (010 – projekt "Poznávání přírody s bílou holí“)  ..................................................................... 39 699,13 
MMB OŽP (013 – projekt "Do přírody s bílou holí“)  ............................................................................... 39 000,00 

ostatní provozní výnosy (přeplatek za služby z nájmu) ......................................................................... 3 125,00 

Aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 5333774)  ................ 2 112 924,13 

JMK-SR (114 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................... 2 400 000,00 
JMK OSV (124 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................... 219 400,00 
MMB OSV (134 – sociální rehabilitace)  ................................................................................................. 735 000,00 
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ...................................................................................... 171 715,00 
přijatý dar na službu ..................................................................................................................................... 1 000,00 

Sociální rehabilitace zrakově postižených (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 2208396)  .......... 3 527 315,00 

individuální projekt JMK (OPLZZ) – sociálně terapeutická dílna HapAteliér (005)  .......................... 1 279 000,00 

výnos z prodeje výrobků sociálně terapeutické dílny ......................................................................... 10 475,00 
tržby z prodeje služeb (reklama) ............................................................................................................ 10 000,00 
dofinancování služby z darů .................................................................................................................... 90 975,00 

Sociálně terapeutické dílna HapAteliér (§ 67 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 1103016)  ............... 1 409 350,00 
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Zdroje pro činnost Chráněné dílny v roce 2019 

příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce)  ...................................................................................... 431 655,00 

výnos z prodeje výrobků chráněné dílny ........................................................................................... 260 005,00 
granty (Světluška) ..................................................................................................................................... 60 000,00 
dary - dílna ................................................................................................................................................. 43 430,00 
příjmy dílny (poštovné, balné) .................................................................................................................. 2 839,00 

Chráněná dílna HapAteliér  .............................................................................................................. 797 929,00 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ostatní zdroje pro financování obecně prospěčných činností v roce 2019 

projekt "Rozvoj péče o OZP v JMK" (OPZ, 002)................................................................................... 1 991 676,75 
projekt „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrak. postižením (MZ ČR, 003)  .................................. 254 000,00 
grant Nadace ČEZ (nákup sw pro nevidomé)  .......................................................................................... 30 000,00 
MV ČR (dobrovolnický program)  ............................................................................................................. 39 000,00 
MMB OSV (011 - dobrovolnictví)  ....................................................................................................................... 0,00 
Úřad městské části Brno – Královo Pole (009 - časopis Chaloupka)  ..................................................... 40 000,00 
příspěvek na zaměstnávání OZP (ÚP) .................................................................................................. 2 407 378,00 

dary .......................................................................................................................................................... 271 879,08 
sbírkový účet  ......................................................................................................................................... 126 767,00 
příspěvky od klientů (víkendové rek. pobyty, fak. služby AS, předplatné periodik) ....................... 50 774,00 
tržby za prodej služeb ........................................................................................................................... 461 460,00 
ostatní provozní výnosy včetně úroků .................................................................................................. 39 496,01 

ostatní zdroje pro financování dalších činností společnosti ............................................. 5 682 430,84 
 

zdroje 2019 celkem ................................................................................................................. 15 297 148,97 
 

 
 

Vysvětlivky: MV ČR – Ministerstvo vnitra 
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví 
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. 
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Náklady roku 2019 v podrobném členění 
mzdy zaměstnanců ................................................................................................................................. 8 808 580,00 
dohody o provedení práce ........................................................................................................................ 383 720,00 
mzdové náklady ..................................................................................................................................... 9 192 300,00 

sociální pojištění ..................................................................................................................................... 2 136 585,00 
zdravotní pojištění ...................................................................................................................................... 644 368,00 
odvody celkem ....................................................................................................................................... 2 780 953,00 
zákonné sociální náklady ............................................................................................................................. 35 979,00 

osobní náklady celkem .................................................................................................................. 12 009 232,00 

energie (vodné -stočné, elektřina, vytápění Břeclav) ............................................................................... 5 737,50 

plyn Brno, Chaloupkova .................................................................................................................................. 144 000,00 
plyn Brno, Poděbradova ................................................................................................................................... 16 719,33 

plyn ............................................................................................................................................................... 160 719,33 

elektřina Brno, Chaloupkova ............................................................................................................................ 90 000,00 
elektřina Brno, Poděbradova ............................................................................................................................ 32 984,80 
elektřina Znojmo............................................................................................................................................... 47 664,79 
elektřina Moravský Krumlov ............................................................................................................................. 19 596,76 

elektřina ....................................................................................................................................................... 190 246,35 

vodné, stočné Brno, Chaloupkova .................................................................................................................... 18 000,00 
vodné, stočné Brno, Poděbradova ..................................................................................................................... 8 944,00 
vodné, stočné Znojmo ........................................................................................................................................ 2 400,00 
vodné, stočné Mor. Krumlov .............................................................................................................................. 2 400,00 

vodné stočné ................................................................................................................................................. 31 744,00 

energie celkem ....................................................................................................................................... 388 447,18 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,-) ........................................................................................................................ 49 877,00 
DHM (do 3 000,-) ............................................................................................................................................. 13 517,00 

potraviny pro exkurze, občerstvení ............................................................................................................. 9 710,00 
kancelářské potřeby ..................................................................................................................................... 24 802,48 
čistící a úklidové prostředky .......................................................................................................................... 8 108,30 

ostatní spotřební materiál ........................................................................................................................... 24 998,83 

pohonné hmoty a potřeby k autu ................................................................................................................ 6 299,00 
spotřebovaný (vydaný) materiál k výrobě v dílně ......................................................................................49 007,93 

- z toho z nákupu r. 2019 (43 102,30 Kč) .............................................................................................................. 36 735,30 
- ze zásob (35 628,70 Kč) ................................................................................................................................... 12 274,63 

spotřební materiál celkem ................................................................................................................. 186 320,54 

nákupy celkem ....................................................................................................................................... 574 767,72 

opravy .............................................................................................................................................................. 3 243,00 

cestovné (Brno) ................................................................................................................................................ 10 660,00 
- z toho vedení (správní rada: 2 409 Kč) ............................................................................................................... 3 393,00 

- z toho sociální rehabilitace............................................................................................................................. 2 288,00 

- z toho sociální aktivizace ................................................................................................................................ 2 465,00 

- z toho dílna ..................................................................................................................................................... 2 514,00 
cestovné (Břeclav) .............................................................................................................................................. 4 027,00 
cestovné (Znojmo) .............................................................................................................................................. 9 000,00 
cestovné (Mor. Krumlov) .................................................................................................................................... 3 260,00 

cestovné ......................................................................................................................................................... 26 947,00 

telefon O2 ......................................................................................................................................................... 43 659,26 
VoIP ..................................................................................................................................................................... 1 679,68 

telefony celkem ............................................................................................................................................ 45 338,94 
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internet Brno, Chaloupkova 3 ........................................................................................................................... 15 972,00 
internet Brno, Poděbradova 58 .......................................................................................................................... 3 995,00 
internet Znojmo ..................................................................................................................................................... 588,00 
internet Moravský Krumlov ................................................................................................................................ 2 388,00 

internet .......................................................................................................................................................... 22 943,00 

nájem Brno, Chaloupkova 3 ............................................................................................................................ 540 000,00 
nájem Brno, Poděbradova 58 ........................................................................................................................... 88 116,00 
nájem Břeclav ................................................................................................................................................... 32 239,00 
nájem Znojmo ................................................................................................................................................... 20 004,00 
nájem Moravský. Krumlov ................................................................................................................................ 10 752,00 

nájem celkem .............................................................................................................................................. 691 111,00 

supervize (projekt) ............................................................................................................................................ 80 000,00 
vzdělávání sociálních pracovníků (projekt, rekvalifikační kurzy: 13 600 Kč) ................................................... 177 700,00 
ostatní vzdělávání (koučování, BOZP, ref. zkoušky řidičů)  ............................................................................... 52 393,00 

školení a supervize celkem ....................................................................................................................... 310 093,00 

servis kopírky s dodávkou tonerů ....................................................................................................................... 5 197,00 
Nástěnný kalendář 2020 ................................................................................................................................... 12 704,72 
tisk publikace Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením  ................................................... 189 500,00 
grafické a fotografické práce, velkoformátové tisky, vazby a kopie ................................................................. 11 372,92 

tisky, vazby, kopírování celkem .............................................................................................................. 218 774,64 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ..................................................................................................... 20 969,00 
pojištění sociálního auta (Dacia)  ...................................................................................................................... 15 125,00 
pojištění dobrovolníků ........................................................................................................................................ 5 040,00 

pojištění celkem ........................................................................................................................................... 41 134,00 

ekonomické služby (zpracování mezd, vedení účetnictví formou DPP: 52 300 Kč) ............................................. 103 340,00 

Břeclav (paušály za služby)  .............................................................................................................................. 12 548,50 
Mor. Krumlov ...................................................................................................................................................... 1 440,00 
Dílny Brno, Poděbradova 58 ............................................................................................................................... 2 935,00 

služby v nájmu .............................................................................................................................................. 16 923,50 

rekondiční pobyty (Kuklík) .............................................................................................................................. 55 800,00 
služby spojené s akcemi pro klienty (Do přírody s bílou holí) ......................................................................... 58 725,33 

výroba audioprůvodce Brnem pro nevidomé (TIC Brno /zakázka za 50.000 Kč/) .......................................... 15 000,00 
čistírna (Chaloupkova 3: 2 780 Kč, Poděbradova 58: 1 758 Kč) ................................................................................. 4 538,00 
poštovné (Poděbradova 58: 2 186 Kč) ................................................................................................................... 3 562,00 
odvoz odpadu (Znojmo: 1 557,-)  ........................................................................................................................ 5 622,58 

poradenské služby (projekt: metodická podpora standardů, personální audit, kl. systém)  .................................. 300 497,45 
služby spojené s provozem sociálního auta (parkování: 11 786 Kč)  ............................................................ 18 250,00 
nákup nového sw (projekt MZ: QuarkXPress 2019 CZ) ....................................................................................... 32 912,00 
upgrade software pro nevidomé (Nadace ČEZ /30.000 Kč/) ........................................................................... 30 000,00 

upgrade stávajícího software (roční aktualizace a servis Pohody a Pamicy, AVG) .............................................. 17 642,00 

posudek stavby k vyřízení úvěru .................................................................................................................... 6 655,00 

další služby (domény, elektrorevize, půjčovné, provize, lék. prohlídky ,el. podpis aj. )  ............................................. 53 530,16 
ostatní služby celkem ................................................................................................................................ 602 734,52 

služby celkem  ......................................................................................................................................... 2 082 582,60 

poplatky bance (provize z nevyčerpaného úvěru: 80 994,23 Kč, úroky z úvěru: 188 466,04 Kč) ................................ 272 665,75 
kolky a poplatky .................................................................................................................................................. 1 700,00 

ostatní provozní náklady celkem ............................................................................................................ 274 365,75 

odpisy celkem (daňové odpisy) ....................................................................................................................... 26 605,00 

náklady 2019 celkem ..................................................................................................................... 14 967 553,07 
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Náklady jednotlivých služeb, projektů a dalších činností v roce 2019 

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

osobní náklady (89,14 %) ......................................................................................................................... 868 801,00 
provozní náklady ...................................................................................................................................... 105 797,00 

celkem ..................................................................................................................................................... 974 598,00 

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

osobní náklady (86,10 %) ........................................................................................................................ 682 468,00 
provozní náklady ...................................................................................................................................... 110 134,00 

celkem ..................................................................................................................................................... 792 602,00 
 

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

osobní náklady (74,19 %) ..................................................................................................................... 1 567 473,00 
provozní náklady ...................................................................................................................................... 545 451,13 

celkem ................................................................................................................................................. 2 112 924,13 

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

osobní náklady (89,40 %) ..................................................................................................................... 3 153 547,00 
provozní náklady ...................................................................................................................................... 675 177,00 

celkem ................................................................................................................................................. 3 527 315,00 

Sociálně terapeutické dílna HapAteliér (§ 67 Zák. č. 108/2006 Sb., r. č. 1103016) 

osobní náklady (94,80 %) ..................................................................................................................... 1 336 132,00 
provozní náklady ........................................................................................................................................ 73 218,00 

celkem ................................................................................................................................................. 1 409 350,00 

Chráněná dílna HapAteliér 

osobní náklady (87,46 %) ..................................................................................................................... 1 022 997,00 
provozní náklady ...................................................................................................................................... 146 624,25 

celkem ................................................................................................................................................. 1 169 621,25 

Projekt Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v JMK 

osobní náklady (73,48 %) ..................................................................................................................... 1 463 531,00 
provozní náklady ....................................................................................................................................... 528 142,75 

celkem ................................................................................................................................................. 1 991 676,75 

Ostatní náklady na financování obecně prospěšné činnosti společnosti 

osobní náklady (67,82 %) ..................................................................................................................... 2 272 339,00 
provozní náklady .................................................................................................................................... 1 078 060,66 

celkem ................................................................................................................................................. 3 350 399,66 

Správa společnosti 

osobní náklady .......................................................................................................................................... 268 864,00 
provozní náklady ....................................................................................................................................... 373 071,00 
odpisy .......................................................................................................................................................... 26 605,00 

celkem ...................................................................................................................................................   668 540,00 

náklady 2019 celkem .............................................................................................................. 14 967 533,07 
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Náklady na správu společnosti v r. 2019 

Nákladové položky (vyčleněny z ostatních nákladů na financování činnosti společnosti) Kč 
spotřební materiál (klíče, čipy) ............................................................................................................ 1 150,00 
kancelářské potřeby ............................................................................................................................... 434,46 
cestovné (jízdné a ubytování správní a dozorčí rady)  ........................................................................ 2 409,00 
poštovné .............................................................................................................................................. 1 248,00 
školení (BOZP ved. Pracovníků, ref. školení řidičů)  ............................................................................ 3 993,00 
poplatky za kopie a vazba výr. zprávy ................................................................................................. 2 633,00 
ekonomické služby ............................................................................................................................ 28 520,00 
nájem (hrob)  .......................................................................................................................................... 175,00 
provoz sociálního auta ...................................................................................................................... 33 375,00 
zpracování posudku stavby k vyřízení úvěru ....................................................................................... 6 655,00 
upgrade stávajícího software (roční aktualizace a servis Pohody a Pamicy, el. podpis)  .................. 18 137,00 
osobní náklady ................................................................................................................................. 268 864,00 
kolky, poplatky a jiné ........................................................................................................................... 1 700,00 
poplatky bance (provize nevyčerpaného úvěru: 80 994,23 Kč, úroky z úvěru: 188 466,04 Kč)  ...... 272 665,75 
odpisy ................................................................................................................................................ 26 605,00 

náklady celkem ................................................................................................................................... 668 540,00 
 

Společnost nemá definovánu doplňkovou činnost. 
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Měsíční přehled příjmů a výdajů 2019 

Graf č. 1: rozložení příjmů a výdajů v roce 2019 

 

Pozn.: v prosinci vyplácíme mzdy za listopad i prosinec 
 
 

 

 
 

 
 

 

Výnosy a náklady ve srovnání s předchozími roky činnosti 
 

Graf č. 2: srovnání výnosů a nákladů v průřezu let 
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Grafické znázornění skladby výnosů a nákladů v roce 2019 

Graf č. 3: skladba výnosů 

Hlavní činností společnosti je poskytování registrovaných sociálních služeb. Největší část výnosů tak představují 
finanční příspěvky z veřejných zdrojů (dotace a finanční příspěvky k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu). Další výrazný zdroj tvoří příspěvky na zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním 
postižením (Úřad práce) a realizace projektů financovaných z Evropských fondů. 

 
 

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 2019 

I. Dlouhodobý investiční majetek 

Investiční nemovitý majetek: 
V majetku společnosti je nyní pozemek náležející k domu Chaloupkova  7 s účetní hodnotou 224 000 Kč. 
Zhodnocujeme také investici v zůstatkové hodnotě 1 090 756 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 45 041,00 

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

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek 

Pořídili jsme drobný hmotný majetek v hodnotě 63 394,00 Kč.  

 2x lifebook v celkové hodnotě 28 062 Kč, 
 telefon pro nevidomé BlindShelI Classic v hodnotě 7 900 Kč, 
 skenery a další komponenty k výpočetní technice v celkové hodnotě 19 723,00 Kč 
 další drobné potřeby (skartovačka, ventilátory, sbírkové poklaničky) v celkové hodnotě 7 709 Kč 

 

Celková hodnota dlouhodobého drobného hmotného majetku k 1.1.2019 je 3 960 574,57 Kč. 

III.  Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořídili jsme upgrady softwarů v celkové hodnotě 47 642 Kč (účtováno do 518 000) - upgrade a servis 
programů POHODA 2019 a Pamica a z grantu Nadace ČEZ upgrade odečítače pro nevidomé Jaws). 

Z projektu Ministerstva zdravotnictví jsme zakoupili QuarkXPress 2019 CZ za 32 912,00. 

Celková hodnota dlouhodobého drobného nehmotného majetku k 1.1.2019 je 451 890,08 Kč. 

IV.  Vyřazený majetek je v hodnotě 89 272,16 Kč k 31.12.2019, jedná se o vyřazené staré počítače. 

Společnost nemá žádné závazky vůči jiným fyzickým či právnickým osobám. 

 
 

 
 

 
 

Jmění společnosti k 31.12.2019 
 

vklad zakladatele ............................................................................................................................................... 1 000,00 
hospodářské výsledky minulých let (2000 – 2009) ..................................................................................... 1 497 522,47 
majetek (evidovaný v rozvaze)  .................................................................................................................. 1 304 034,22 
účetní odpis nemovitosti ....................................................................................................................  -26 605,00 
investiční dotace (2. a 3. etapa) .....................................................................................................  18 867 841,82 
celkem jmění společnosti ........................................................................................................................ 21 643 793,51 
 
 
 

 
 

 

 

Rezervní fond k 31.12.2019 
hospodářské výsledky minulých let a opravy fondů z min. let (2010 – 2017) ............................................ 7 238 433,84 
hospodářský výsledek 2018 ........................................................................................................................... 835 497,38 
celkem rezervní fond ................................................................................................................................. 8 073 931,22 
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Stav finančních prostředků k 31.12.2019 
 

hlavní účet (Česká spořitelna) k 31.12.2019 ............................................................................................... 1 966 031,77 
pohotovostní spořící účet (Česká spořitelna) k 31.12.2019 ................................................................. 1 000 000,00 
rezervní spořící účet (Equa bank) k 31.12.2019 .......................................................................................... 1 176 344,28 
sbírkový transparentní účet (FIO banka) k 31.12.2019 .......................................................................... 259 764,03 
inkasní účet pro úvěr (Česká spořitelna) k 31.12.2019 .................................................................................... 65 104,40 
pokladna k 31.12.2019 .................................................................................................................................... 25 729,00 
vklad zakladatele ............................................................................................................................................. - 1 000,00 
pohledávky odběratelů a jiné závazky 2019 uhrazené po 1.1.2020 ................................................................ 95 379,80 
poskytnuté provodní zálohy (kauce nájmů, nevyčerpané zálohy na plyn) ................................................  50 026,86 
úhrada nákladů 2019 dodavatelům po 1.1.2020 .......................................................................................-1 265 402,97 
přijaté zálohy k zúčtování ...........................................................................................................................  -569 181,75 
vratka dotace a zálohy ........................................................................................................................ -10 300,87 
náklady příštích období ......................................................................................................................... -2 712,59 
přijaté výnosy příštích období (dary) ..................................................................................................... 86 000,00 
příjmy příštích období ..................................................................................................................... 1 936 478,25 
hodnota materiálu na skladě ........................................................................................................................... 29 723,07 
stav finančních prostředků po účetní závěrce 2019 .................................................................................. 4 669 983,28 
 
 
 

Změny zakládací listiny a průběh složení orgánů společnosti 

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

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

Funkční období členů správní a dozorčí rady končilo dne 11. 1. 2020. 

Během roku 2019 nedošlo k žádné změně ve složení orgánů společnosti. 

Složení správní rady v roce 2019: 

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

členové správní rady:  Ing. Dagmar Filgasová (členka republikové rady),  

 PhDr. Rudolf Volejník (viceprezident SONS). 

Aktuální složení správní rady v době schválení Výroční správy (správní rada jmenována zakladatelem dne 11.1.2020): 

předseda správní rady:  Ing. Dagmar Filgasová (členka republikové rady). 

členové správní rady:  Mgr. Václav Polášek (prezident SONS),  

 PhDr. Milan Pešák (čestný prezident SONS). 

Aktuální složení dozorční rady v době schválení Výroční správy (dozorčí rada jmenována zakladatelem dne 11.1.2020): 

předsedkyně dozorčí rady: Gabriela Drozdová (členka SONS) 

členové dozorčí rady:  Ing. Dagmar Mičková(členství v dozorčí radě od 1.4.2018, členka SONS) 

 Marie Hauserová (předsedkyně KKR SONS v Jihomoravském kraji). 
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Konkrétní realizace služeb a projektů 

Obsloužení klienti v roce 2019 

V roce 2019 jsme poskytli sociální služby celkem 410 klietům (uživatelům služeb a zájemcům o službu). 

V roce 2019 bylo poskytnuto 16 810 hod. úhrnné přímé péče o klienty. 

Odkud naši klienti pochází? 

Nejvíce klientů obsloužíme v Brně. Téměř 10 % 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 klientů  ORP počet klientů 

Brno-město 207  Blansko 3  Moravský Krumlov 18 

Brno-venkov 27  Boskovice 4  Pohořelice 1 

Břeclav 36  BRNO 207  Rosice 3 

Znojmo 72  Břeclav 29  Slavkov u Brna 1 

Vyškov 10  Bučovice 1  Šlapanice 6 

Hodonín 12  Hodonín 5  Tišnov 5 

Blansko 7  Hustopeče 3  Veselí nad Moravou 3 

mimo JMK 39  Ivančice 4  Vyškov 8 

celkem 410  Kuřim 4  Znojmo 54 

   Kyjov 4  Židlochovice 4 

   Mikulov 4  ostatní (mimo JMK) 39 

 
Počty klientů v jednotlivých ORP poměrně jasně ukazují, že tam, kde máme 
pracoviště (Břeclav, Mor. Krumlov a Znojmo), je řádově více obsloužených 
klientů, než tam, kde pracoviště nemáme. 
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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 11 040 

Brno-venkov 760 

Břeclav 774 

Znojmo 2 628 

Vyškov 237 

Hodonín 248 

Blansko 86 

celkem 16 810 

Podrobná tabulka počtu hodin přímé péče v jednotlivých službách pro jednotlivé ORP. 

ORP AS SP SA SR TD celkem 

přepočtený počet zaměstnanců 2,2 1,0 3,9 5,475 2,6 15,175 

Blansko  32,08 6,75 14,5  53,33 

Boskovice 1   31,97  32,97 

BRNO 1 915,05 465,5 1956,96 5 069,17 2 669,32 12 076,00 

Břeclav 85,17 58,12 335,33 51,25  529,87 

Bučovice    2,33  2,33 

Hodonín    39,62  39,62 

Hustopeče 15,41  16,01 177,1 16,58 225,10 

Ivančice    16,22  16,22 

Kuřim 0,25 13,5 112,55 30,04  156,34 

Kyjov  19,51 53,27 102,25  175,03 

Mikulov   2,67 16,71  19,38 

Moravský Krumlov 7,08 55,28 147 231,71 110,09 551,16 

Pohořelice    12,55  12,55 

Rosice  0,5 225,1 31,16  256,76 

Slavkov u Brna    5,75  5,75 

Šlapanice 13,02 15,26 33,66 47,48 57,75 167,17 

Tišnov 6,36 6,51 7,83 14,85  35,55 

Veselí nad Moravou 0,5 1,5  31,21  33,21 

Vyškov 17,23 7,09 110,02 94,55  228,89 

Znojmo 115,08 142,19 1645,44 174,56  2 077,27 

Židlochovice 0,75 10,43 43,29 61,24  115,71 

celkem 2 176,90 827,47 4 695,88 6 256,22 2 853,74 16 810,21 

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 jsou 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 

dorost  (16 - 18  let) 6 

mladí dospělí (19 - 26  let) 21 

dospělí (27 - 35 let) 40 

dospělí (36 - 50 let) 86 

starší dospělí (51 - 64 let) 26 

mladší senioři (65 - 80 let) 152 

starší senioři (nad 80 et) 67 

neznámý věk 12 

celkem 410 

 
Nejpočetnějšími věkovými skupinami jsou mladší senioři (65 – 80 let) a dospělí (36 až 50 let).  
 

Rozložení klientů podle stupně zrakového postižení (dle WHO1) 

Nejpočetnější skupinou klientů jsou lidé s úplnou nebo praktickou slepotou. 

 
                                                 
1 WHO – Světová zdravotnická organizace začala používat nové označení skupin zrakově postižených 
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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. Klienti nemají povinnost nám 
tyto údaje sdělovat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nejpočetnější skupinou jsou klienti s II. stupněm závislosti.  

stupeň zrakového postižení počet klientů 

střední slabozrakost 18 

silná slabozrakost 41 

těžce slabý zrak 52 

praktická slepota 93 

praktická slepota (jen světlocit) 39 

úplné slepota 76 

nestanoveno 91 

celkem 410 

stupeň závislosti počet klientů 

I. 38 

II. 81 

III. 35 

IV. 12 

nepobírá 36 

neznáme 208 

celkem 410 



výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 26/50 

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 – sever, 
Brno – Královo Pole a Brno – Bystrc. Nejvíce služeb (počet hodin) využívali klienti z městských čátí Brno – sever,  
Brno – Královo Pole a Brno – střed a Brno – Žabovřesky. 
 

Počet hodin přímé péče, poskytnutých klientům z jednotlivých z brněnských městských částí 
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Mezi klienty je celá řada těch, kteří našich služeb využijí jednorázově, spousta klientů vyžadují dlouhodobě nebo 
dočasně intenzivní péči, např. asistenční služby, kurzy sociální rehabilitace, služby terapeutické dílny i sociálně 
aktivizační služby pro osamělé. 

 
Zdrojová tabulka 

městská část Brna počet klientů počet jednotlivých úkonů2 počet hodin přímé péče 

Bohunice 5 308 659,72 

Bosonohy 1 46 38,97 

Bystrc 13 250 396,62 

Černovice 2 75 205,40 

Chrlice 3 140 183,53 

Ivanovice 1 1 1,92 

Brno - jih 1 15 17,95 

Jundrov 1 11 8,44 

Kohoutovice 1 4 11,77 

Komín 2 64 94,83 

Královo Pole 19 854 1 454,72 

Líšeň 7 107 138,13 

Maloměřice, Obřany 1 52 108,47 

Medlánky 1 1 1,09 

Nový Lískovec 4 61 114,84 

Řečkovice a Mokrá Hora 9 269 285,27 

Brno - sever 25 939 1 256,92 

Starý Lískovec 11 159 249,63 

Brno - střed 31 897 1 875,96 

Vinohrady 3 86 107,09 

Žabovřesky 8 481 889,32 

Židenice 7 368 530,19 

celkem  156 5 188,00 8 630,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keramika z dílny HapAteliér  

                                                 
2 úkon = časově nepřerušené jedno setkání (služba) pracovníka v přímé péči s klientem, kdy je řešena konkrétní potřeba 
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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 postižených3. Její součástí je řada nácvikových 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 

„Posláním služby Sociální rehabilitace zrakově postižených je podporovat osoby s těžkým postižením zraku 
v rozvoji, získání či udržení dovedností zlepšujících možnosti samostatného života a uplatnění ve společnosti podle 
jejich představ.“ 

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

počet unikátních klientů: 224, z toho 112 mužů a 112 žen 
z toho: 13 zájemců o službu, z toho 9 mužů a 4 ženy 
počet evidovaných záznamů o služba: 3 075 
přepočítáno na intervence4: 12 512 (minimální plnění pro rok 2019: 11 130 intervencí) 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 5,475 

www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace 

ORP počet klientů Intervence (30 min.) Kontakty (10 min.) 

Blansko 2 29 3 

Boskovice 3 64 18 

Brno 143 9 922 1 594 

Břeclav 3 69 4 

Bučovice 1 5 3 

Hodonín 7 197 35 

Hustopeče 2 354 75 

Ivančice 3 32 0 

Kuřim 3 60 5 

Kyjov 3 120 19 

Mikulov 3 33 3 

Moravský Krumlov 6 443 101 

Pohořelice 1 25 2 

Rosice 4 97 40 

Slavkov u Brna 2 52 3 

Šlapanice 2 95 20 

Tišnov 2 30 2 

Veselí nad Moravou 2 62 16 

Vyškov 4 189 59 

Znojmo 12 506 119 

Židlochovice 3 128 45 

celkem  211 12 512 2 166 

                                                 
3 § 70 Zákona o sociálních službách, druh služby: sociální rehabilitace 
4 intervence = 30 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 

http://www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace
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Registrovaná služba je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a rozpočtu města Brno. Děkujeme. 

V rámci naší činnosti proběhly tyto služby: 
název kurzu / služby počet klientů počet úkonů1 

nácviky a konzultace v oblasti kompenzačních pomůcek 188 1 003 
odborně technické poradenství při výběru pomůcek 112 256 
semináře na téma kompenzačních pomůcek 10 20 
nácvik sebeobsluhy v kuchyni 52 293 
nácvik komunikace 8 39 
besedy zaměřené na dovednosti komunikace 28 117 
nácvik orientace na trhu výrobků 27 172 
víkendové rehabilitační kurzy na Kuklíku (jarní a podzimní) 20 72 
další práce s klientem (kontakty, základní poradenství, plánování atd.) 168 1 123 

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 2019 se nabízelo  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.  Jedná se o službu příspěvkovou, kde se klient 
částečně podílí na nákladech. V roce 2019 nevyužil službu žádný klient. 

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 2019 jsme takto předali do užívání 21 pomůcek. 

3. Projekt Blind Friendly Web 

V roce 2019 jsme na základě výchozího testu oslovili 24 subjektů úřadů, z nichž na podnět reagovaly 4, 
a realizovaly se 2 uživatelské testy přístupnosti: Krajský úřad Olomouckého kraje (www.olkraj.cz) a Úřad městské 
části Praha 5 (www.praha5.cz) 

Vedle toho jsme byli osloveni 16 subjekty, pro které jsme realizovali 11 uživatelských testů přístupnosti. 

Zákazníky byly státní instituce (jako např. Státní pozemkový úřad), správní orgány (obecní a krajský úřad), vysoké 
školy (např. VŠTE České Budějovice), knihovny (např. Knihovna AV ČR), a zdravotnická zařízení (IKEM), i soukromé 
subjekty (AC Sparta Praha). 

Celkem jsme realizovali 16 zakázek, které představovaly 344 hodin. 

 
  

http://www.olkraj.cz/
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4. Projekt Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 

 

 

 

 

V roce 2019 jsme realizovali jedinečný projekt „Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené (tištěná 
a elektronická publikace, 2. aktualizované vydání)“ v rámci programu Ministerstva zdravotnictví Vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 

Celkové náklady: 363 780,00 Kč 

Čerpaná dotace: 254 000,00 Kč 

Cílem projektu bylo vytvořit nové webové stránky s využitím redakčního systému pro aktualizaci publikace. 
Výsledek je k dispozici na webu: http://pomucky.centrumpronevidome.cz. Tisková verze 2. aktualizovaného 
vydání vyšla v počtu 400 ks je k dispozici a je postupně distribuována podle potřeb. 
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Dílna HapAteliér 

Dílna HapAteliér je poskytovatelem registrované služby sociální prevence s názvem HapAteliér – sociálně 
terapeutické dílna pro zrakově postižené5. Od února 2013 provozuje chráněnou dílnu pro zrakově postižené. 

1. HapAteliér - sociálně terapeutická dílna 

“HapAteliér - sociálně terapeutická dílna pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem při získání, obnovení 
a udržení pracovních návyků a dovedností.” 

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

počet unikátních klientů: 36, z toho 10 muži a 26 žen 
počet poskytnutých úkonů1: 999 
přepočítáno na intervence3: 5 708 intervencí (minimální plnění pro rok 2019: 5 286 intervencí) 
100% intervencí je poskytnuto ambulantní formou 
evidované „uživateloměsíce6“: 242  
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 2,6 
výsledná roční výkonnost podle Pověření JMK: 59 % 

www.centrumpronevidome.cz/hapatelier 

Sociální služba je od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2019 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 služby je, aby uživatelé získali pracovní návyky a dovednosti, a aby získali zaměstnání na otevřeném nebo 
chráněném trhu práce, zdokonalili svou jemnou a hrubou motoriku, dokázali vyjádřit své potřeby a mluvit o nich 
s pracovníky služby. Dále aby uživatelé dokázali diskutovat a řešit pracovní postup s pracovníky služby 
a samozřejmě, aby uživatelé dokázali tvořit výrobek dle daného postupu.  

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 2019 se uskutečnilo 221 pravidelných setkání. 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet „uživateloměsíců“4 počet intervencí 

Brno 33 220 5530 

Moravský Krumlov 1 11 104 

Šlapanice 2 11 74 

celkem   36  242 5 708 

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

 Velikonoční dílna (8. – 11. 4. 2019)  

 Atlantida (17. – 27. 6. 2019) 

 Happy Pets (8. – 18. 7. 2019) 

 HAPnatura (5. – 15. 8. 2019) 

 Dušičková dílna (21. – 24. 10. 2019) 

 Adventní dílna (25. – 28. 11. 2019) 

                                                 
5 § 67 Zákona o sociálních službách, druh služby: sociálně terapeutické dílny 
6 „uživateloměsíc“ = počet klientů služby, kteří v daném měsíci využijí služby (v daném měsíci je uživatel započítán pouze 1x) 

http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier


výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 32/50 

2. HapAteliér – malá dílna velkých zázraků 

„Ruce jsou mé oči i pracovní nástroj.“ 

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. 

V roce 2019 byla v dubnu zaměstnána další zrakově postižená klientka sociálně terapeutické dílny na pozici 
košíkářky. Celkový počet pracovníků na chráněných pracovních místech v roce 2019 se ustálil na počtu 7. Z toho 
6 pracovníků na pozicích zrakově postižených zaměstnanců v chráněné dílně s rukodělným zaměřením a jeden 
zrakově postižený správce skladů a 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. 

 

V roce 2019 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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Do činnosti dílny spadá i prodej a prezentace výrobků. V roce 2019 jsme byli k vidění mimo jiné na akcích: 

 Valentýnský prodej v TyfloCentru Brno, Chaloupkova 12. a 14. 2. 2019 

 Charitativní koncert pro chaloupku, Brno, Art Bar 8. 4. 2019 

 Velikonoční jarmark, KÚ JMK, Brno, Žerotínovo nám. 9. 4. 2019 

 Velikonoční jarmark, KÚ JMK, Brno, Cejl 11. 4. 2019 

 Velikonoční jarmark v IBM, Brno 16. 4. 2019 

 Jarní prodejní výstava SŠ F. D. Roosevelta, Brno 16. 4. 2019 

 Den Země, Kraví Hora 27. 4. 2019 

 Tmavomodrý festival, Brno 17. 5. 2019 

 Dobrý den Kociánko 30. 5. 2019 

 Erbovní slavnosti, Brno 14. 9. 2019 

 Prodejní podzimní výstava v zahradnictví Carex, Brno  20. 9. - 5. 11. 2019 

 Prodej ve firmě Česká pojišťovna, Brno 12. 11. 2019 

 Den otevřených dveří TyfloCentrum Brno 14. 11. 2019 

 Prodej ve firmě E-on, České Budějovice 25. 11. 2019 

 Prodej v Gymnáziu Mendlovo nám., Brno 28. 11. 2019 

 Prodej v SŠ Pinonýrská, Brno 29. 11. 2019 

 Vánoční jarmark na KÚ JMK, Brno, Žerotínovo nám. 3. 12. 2019 

 Vánoční jarmark na KÚ JMK, Brno, Cejl 5. 12. 2019 

 Prodej ve firmě MANN+HUMMEL, Brno 2. 12. 2019 

 Prodej ve firmě RED Hat, Brno 5. 12. 2019 

 Prodej ve firmě Delikomat, Modřice 5. 12. 2019 

 Prodej ve firmě PPG Industries, Brno 9. 12. 2019 

 Prodej ve firmě Moravia Propag, Brno 10. 12. 2019  

 Předvánoční jarmark v BC Titanium, Brno 11. 12. 2019 

 Předvánoční  prodejní výstava SŠ F. D. Roosevelta, Brno 13. 12. 2019 

 Prodej ve firmě Asseco, Brno 17. 12. 2019 
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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 kraji7. 

1. Asistenční služby nevidomým 

“Asistenční služby nevidomým pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem při obstarávání jejich osobních 
záležitostí, které nejsou schopni v důsledku zrakového postižení sami bez pomoci zvládnout.” 

číslo registrace: 7053308 
vedoucí střediska: Mgr. Šárka Dudová (od 1. 10. 2019), Mgr. Martina Smrčková (do 30. 9. 2019) 

počet unikátních klientů: 46, z toho 23 mužů a 23 žen 
evidujeme: 13 zájemců o službu 
počet poskytnutých úkonů1: 688 
počet „osobohodin“8: 2 177  (minimální plnění pro rok 2019: 2 643 intervencí9) 
68 % služeb je poskytnuto terénní formou 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 2,2 (Brno: 1,9; Břeclav: 0,05; Znojmo: 0,25) 

Registrovaná služba je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, dále 
z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu měst Brno, Znojmo a Břeclav. Děkujeme. 

www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Rozložení uživatelů podle místa trvalého bydliště: 
 

obec s rozšířenou působností 
počet klientů, 

kteří služby využili 
počet hodin 
přímé péče 

ČR (mimo JMK) 4 136 

BRNO 33 1 782 

Břeclav 2 85 

Hustopeče 1 16 

Moravský Krumlov 1 7 

Šlapanice 1 13 

Tišnov 1 6 

Vyškov 1 17 

Znojmo 2 115 

celkem 46 2 177 

 
  

                                                 
7 § 42 Zákona o sociálních službách, druh služby: průvodcovské a předčitatelské služby 
8 osobohodina = 60 min. přímé práce s klientem nebo v jeho prospěch 
9 Důsledek nesplnění požadované výkonnosti je velká fluktuace zaměstnanců způsobená velmi nízkou finanční podporou 
této jedinečné službě v Jihomoravském kraji. Příčinou je špatně nastavený výpočet očekávaného výběru příspěvků na službu 
od uživatelů služby. Zatímco reálně vybrané příspěvky od klientů se pohybují v rozmezí od 126 do 146 tisíc, podle výpočtu 
vyrovnávací platby bychom měli od uživatelů služby vybrat částku přes 325 tisíc Kč. Počítá se s dosažením 80 % výkonností 
a především se VŠECHNY HODINY PŘÍMÉ PÉČE POČÍTAJÍ ZA ÚHRADOVÉ, což není reálné. Nevybíráme za hodiny strávené 
čtením smlouvy nevidomému klientovi, individuálním plánováním, zápisem úkonů či cestou ke klientovi či od něj. 
Upozorňujeme dlouhodobě, že tato služba není standardní služba sociální péče, že se jedná o vysoce proaktivní službu 
podobně jako jsou služby tlumočnické, které jsou zařazeny mezi služby sociální prevence, tj. bezplatné. 
 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence
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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.), 

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

Celková výše vybraných příspěvků (130 199 Kč) se skládá z těchto částí 

 za asistenční služby: 126 624 Kč 

 za fakultativní služby: 3 575 Kč 

Vývoj celkové výše příspěvků klientů za asistenční služby 

město 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Brno 118 699 126 281 113 869 135 151 116 416 97 430 61 160 65 317 80 849 92 721 72 780 

Břeclav 5 740 6 318 5 550 4 920 1 660 200 0 0 99 0 375 

Vyškov 0 0 0 506 54 691 356 5 034 358 2 959 3 075 

Znojmo 5 760  6 013 7 420 5 810 8 368 6 501 6 688 9 598 14 053 15 972 12 162 

celkem 130 199 138 612 126 839 146 387 126 498 104 822 68 204 79 949 95 359 111 812 88 392 

V letech 2008 byla regionální pracoviště financována z projektu SROP, v rámci kterého byly služby poskytovány 
zdarma. V Brně jsme získali od klientů příspěvky na službu 60 547 Kč za rok 2008 a 53 787 Kč za rok 2007. 
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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 10 a provozuje Poradny pro zrakově postižené 11 v pěti městech 
Jihomoravského kraje. 

Aktivizační služby zrakově postiženým 

“Posláním Aktivizačních služeb zrakově postiženým je podpora osob s těžkým postižením zraku při začleňování 
do společnosti.” 

číslo registrace: 5133774 
vedoucí střediska: Mgr. Lukáš Musil (ve funkci od 13. 5. 2019) 

počet unikátních klientů (uživatelů služeb i zájemců): 143, z toho 46 mužů a 97 žen 
přepočítáno na intervence3: 9 393  (minimální plnění pro rok 2019: 7 928 intervencí) 
počet poskytnutých úkonů1: 4 558 
ambulantní forma mírně převyšuje nad terénní 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči podle pověření: 3,9 

 
 
 
 
 
 
 

 
Registrovaná služba je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, dále 
z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu měst Brno, Znojmo, Vyškov, Břeclav a M. Krumlov. Děkujeme. 

www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet intervencí 

BRNO 80 3 942 

Blansko 1 14 

Břeclav 16 712 

Hustopeče 1 32 

Kuřim 1 225 

Kyjov 1 107 

Mikulov 1 5 

Moravský Krumlov 3 294 

Rosice 2 450 

Šlapanice 1 67 

Tišnov 1 16 

Vyškov 4 151 

Znojmo 30 3 291 

Židlochovice 1 87 

celkem 143 9 393 

 

                                                 
10 § 66 Zákona o sociálních službách, druh: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
11 § 42 Zákona o sociálních službách, druh: odborné sociální poradenství 

pracoviště 
přepočtený počet pracovníků 

v přímé péči 
počet 

klientů 
počet 
úkonů 

intervence 

Brno 2,125 94 2 739 4 414 

Břeclav 0,225 17 432 1 280 

Znojmo 1,55 29 1 387 3 699 

celkem    3,9 143 4 558 9 393 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace


výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 37/50 

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. 

1. pracoviště Brno (přímá péče) 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU počet úkonů počet klientů 

Přednášky a besedy 330 54 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Exkurze a výstavy 305 59 

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY počet úkonů počet klientů 

Paměťolamy 41 12 
Zpíváním ku zdraví 78 13 

SPORTOVNÍ AKTIVITY VE STŘEDISKU počet úkonů počet klientů 

Cvičení s prvky orientu 76 12 
Cvičení na židlích 410 25 
Cvičení s míči 43 9 
Jóga 232 21 
Posilování 10 4 
Zvuková střelba 20 9 

SPORTOVNÍ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Plavání, aquaerobic 41 12 
Putování po městských čtvrtí 78 25 
Posilování 43 4 
Sportovní chůze 4 4 

RELAXAČNÍ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Solná jeskyně 14 13 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE počet úkonů počet klientů 

Individuální aktivizace dle individuálních plánů 158 41 

 

  



výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 38/50 

2. pracoviště Břeclav (přímá péče) 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU počet úkonů počet klientů 

Přednášky a besedy 115 14 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Exkurze a výstavy 80 10 

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY počet úkonů počet klientů 

Klub čtenářů 23 8 
Paměťolamy 50 5 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE počet úkonů počet klientů 

Individuální aktivizace dle individuálních plánů 13 8 

 

3. pracoviště Znojmo (přímá péče) 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VE STŘEDISKU počet úkonů počet klientů 

Přednášky a besedy 180 18 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Exkurze a výstavy 134 18 

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY počet úkonů počet klientů 

Paměťolamy 59 9 

RELAXAČNÍ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Solná jeskyně 27 5 

SPORTOVNÍ AKTIVITY MIMO STŘEDISKO počet úkonů počet klientů 

Bowling  163 9 
Plavání 18 6 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE počet úkonů počet klientů 

Individuální aktivizace dle individuálních plánů 163 9 
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Projekty, doplňující aktivizaci 

 

Do přírody s bílou holí 

Projekt dotací podpořil Magistrát města Brna, odbor životního prostředí. Děkujeme. 

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 2019: 

 uskutečnili 18 turistických environmentálních vycházek v Brně a okolí (u akcí z jiných projektů byl do 
Turistické ligy započítán pouze počet absolvovaných kilometrů);  

 realizovali 14 besed, dílen, prohlídek zaměřených na přírodu, ekologii a cestování; 

 zorganizovali celodenní environmentální exkurzi do JE Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny 
Dalešice; 

 uspořádali 2 happeningy v Přírodní zahradě u smrku;  

 zapojili 41 klientů s těžkým zrakovým postižením (zúčastnili se alespoň jedné akce); 

 plavby parníkem se zúčastnilo cca 80 klientů, jejich doprovodů a zaměstnanců; 

 spolupracovali jsme s 8  odbornými organizacemi či jednotlivci, kteří se věnují ochraně životního prostředí, 
ekologické výchově, vzdělávání, osvětě, cestování apod.; 

 vyhlásili výsledky již desátého ročníku „Turistické ligy“ a ocenili jsme nejlepší turisty dárkovým poukazem a 
ostatní účastníky drobným dárkem.  

 
V roce 2019 bylo, jako každoročně, největší akcí s nejhojnější účastí slavnostní vyhlášení výsledků Turistické 
ligy. Také návštěva Edukačního centra JE Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice se mezi klienty 
TyfloCentra těšila obrovskému zájmu. Cílem všech aktivit v rámci projektu bylo umožnit našim těžce zrakově 
postiženým klientům poznávat přírodu a její nezastupitelné funkce, a také přemýšlet nad důsledky vzájemného 
ovlivňování lidí a přírody. O aktivity projevují naši klienti trvalý vysoký zájem. 
 
Seznam navštívených míst: 
 Vyškov - vycházka v ZOO, park - 23. 1. (2km) 
 Vycházka do Vranova - 18. 2. (10 km) 
 Sportovní chůze  Řečkovice - Bystrc - 25. 3. (8 km) 
 Apríl na Písečníku – beseda 1. 4. 
 Putování městskou čtvrtí Žebětín - 3. 4. (5 km) 
 Výprava za medvědím česnekem - prohlídka  8. 4. 
 O Rudém moři a faraonech – cestopis 11. 4. 
 Bylinkování - medvědí česnek - dílna  15. 4. 
 Napoleonův Slavkov - 24. 4. (2 km) 
 Happening – Petování – přednáška, dílny - 29.4. 
 Putování městskou čtvrtí Lesná - 7. 5. (5 km) 
 Obdivuhodná země Maroko – cestopis 11. 6. 
 Hády jak je neznáme – 13. 6. 4km 
 Komentovaná vycházka Křenovice  - 26. 6. (3 km) 
 Z Ježovic do Drnovic 17. 7. (4km) 
 S Písečníkem přes Mariánské údolí - 22. 7. (5 km) 
 Komentovaná vycházka kolem Vranova - 21. 8. (4 km) 
 Prohlídka „zahradní“ Masarykovy čtvrti - 4. 9. (3 km) 
 Život v Portugalsku  - cestopis 6. 9. 
 JE Dukovany a vodní elektrárna Dalešice – exkurze 10. 9.  
 Z Rousínova do Kroužku - 20. 9. (4 km) 
 Happening - Dýchám tedy jsem – přednáška, dílny -  25. 9. 
 Putování kolem Lesné - 23. 10. (3,5 km) 



výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 40/50 

 O síle a schopnostech stromů – beseda, vycházka - 31. 10.  (2 km) 
 Putování podél Svratky 1. 11. (2 km) 
 Přijede Martin na bílém koni? - 11. 11. (4 km) 
 Cestopis Letem-světem: Severní Amerika - 21. 11. 
 Cestopis Letem-světem: Jižní Korea - 21. 11. 
 Písečník a Zamilec - 3. 12. (4,5 km) 
 Perly Střední Asie – cestopis - 11. 12. 
 Počet km z dalších aktivit: 15,5 km 

 
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. 
 
Turistická liga 
 
Naši klienti dlouhodobě soutěží v rámci Turistické ligy o vítězství v počtu nachozených kilometrů. Cílem je ocenit 
a motivovat všechny těžce zrakově postižené účastníky, kteří se věnují turistice, což má pozitivní vliv nejen na 
jejich fyzické, ale i psychické zdraví a pohodu. Každý účastník má vedený „účet“, kde se mu přičítá, kolik kilometrů 
na našich akcích urazil.  
Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení turistické sezóny 2018/2019 proběhlo v při tradiční plavbě parníkem po 
Brněnské přehradě za velkého zájmu našich klientů.  
Nejlepší 3 turisté obdrželi upomínkový list s uvedeným počtem zdolaných kilometrů a odnesli si dárkové 
poukázky. 
 
Přínos projektu pro naše klienty 

 Zprostředkování kontaktu s přírodou, získání nových informací a znalostí o přírodě.  
 Zvýšení informovanosti klientů o činnosti organizací věnujících se ekologické problematice.  
 Motivace klientů k vycházkám do přírody a cvičení v přírodě – např. Turistická liga. 
 Osvěta veřejnosti – přibližování světů vidících a nevidomých. 

 

Celý rok 2019 hodnotíme jako úspěšný, přestože přidělené prostředky Statutárního města Brna (dotace z Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Brna) byly nižší. Podařilo se uskutečnit řadu zajímavých akcí, ze strany 
klientů byl poměrně stálý a opakovaný zájem o účast na aktivitách projektu. 
 
               
 

  



výroční zpráva 2019 – TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

Str. 41/50 

Poznávání přírody s bílou holí v JMK 

Projekt dotací podpořil Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí. Děkujeme. 

V rámci tohoto projektu, který finančně podpořil Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, jsme v průběhu roku 2019 nabízeli osobám s těžkým postižením zraku možnost environmentálního 
vzdělávání současně s aktivním pohybem v přírodě. 

V roce 2019 jsme v JMK celkově zrealizovali 4 exkurze v přírodě, kterých se účastnilo celkem 67 klientů a jedno 
hodnotící setkání projektu, na které dorazilo 15 klientů. Exkurze byly vždy vedeny odborníky z ekologických 
center, kteří se specializují na danou oblast. Cíle projektu, které jsme si stanovili, jsme úspěšně splnili. Umožnili 
jsme osobám s těžkým zrakovým postižením aktivní pobyt v přírodě a prostřednictvím zbývajících smyslů 
poznávat její zákonitosti a zajímavosti. Díky odborným lektorům jsme zajistili posílení zbývajících funkčních 
smyslů klientů, a to především díky hmatovým, sluchovým a čichovým ukázkám. Klienti si také zvýšili povědomí 
o přímém vlivu člověka na přírodu a proč je tak důležité se o přírodu starat a chránit ji. Propojením ekologických 
center s našimi klienty jsme vytvořili bezpečné prostředí pro sebevzdělávání způsobem „learning by doing”, které 
je pro osoby s těžkým zrakovým postižením v běžném prostředí téměř nedosažitelné. 

Uskutečnili jsme celkem 4 exkurze po JMK s environmentálním programem a jedno hodnotící setkání: 

1. Exkurze v KOVOZOO: V rámci KOVOZOO Staré město jsme se společně s klienty dozvěděli, jaké způsoby a 
možností existují při zpracování elektro a kovo-odpadu. Poselstvím této návštěvy bylo, aby si klienti 
uvědomili, proč je důležité třídit elektro a kovo-odpad a jaké vznikají rizika při případném netřídění. Velká 
zajímavost byla plejáda soch z kovo-odpadu. Výhodou těchto soch byla, že si naši klienti mohli sochy i 
hapticky prohlédnout. V rámci odpoledního programu jsme navštívili skanzen Rochus, kde jsme zjistili, jak se 
hospodařilo s pozemky a přírodou v okolí obydlí místních obyvatel v době, kdy byly tyto pozemky obydleny. 
(15 klientů; 4. 6. 2019). 
 

2. Exkurze v NPR Lednické rybníky:  V rámci návštěvy zámecké zahrady lednického rybníku, která spadá pod 
NPR Lednické rybníky, jsme se dozvěděli nejen o historii celého parku, ale i o významnosti tohoto místa jako 
ptačí oblasti. Odborný výklad zajistila Eva Řezáčová, která měla připraveny i haptické ukázky, jako např. 
pozůstatky roháče velkého, odlitky stop ptactva, které se na území nachází atd. Pro mnohé bylo 
překvapením, co vše tento areál ukrývá, co se týče ekologie. (12 klientů; 9. 7. 2019). 
 

3. Exkurze v NPR Křivé jezero: Národní přírodní rezervace Křivé jezero nám umožnila vstoupit do přírody, která 
je našim klientům, bez pomoci, naprosto nedostupná. V rámci exkurze se dozvěděli, co je to niva, mokřady a 
jací živočichové zde žijí. Celou exkurzi doprovázely i haptické ukázky místní flóry. Okolí bylo bohaté na různé 
druhy stromů a rostlin, které si mohli klienti hapticky prozkoumat. Celá aktivita byla zakončena návštěvou 
pálavského jezera, kde jsme se dozvěděli o jeho historii, a s jakým účelem bylo jezero vybudováno. (23 
klientů; 13. 8. 2019). 
 

4. Exkurze v Kunovském lese: Návštěva Kunovského lesa byla velmi obohacující. Dozvěděli jsme se, že tamní 
přírodou se proháněli dříve i losy. Vedla tudy důležitá zvířecí stezka při migraci zvěře v době ledové. Místní 
fauna a flóra je zajímavá i různorodostí lesa. Nacházejí se zde vzácná zvířata a rostliny, které jinde v ČR 
nenajdete. Odborný lektor p. Šácha nám zařídil i zvukové ukázky místních zvířat. Našim úkolem bylo je 
poznat. Klienti měli možnost se pohybovat v prostředí, které by sami, nejspíše, nikdy nenavštívili. (17; 8. 10. 
2019). 
 

5. Hodnotící setkání: V prostorách TyfloCentra Brno, jsme společně s klienty zhodnotili projekt „Poznávání 
přírody s bílou holí”. Sdíleli jsme zážitky, zkušenosti, informace a momenty, které nám utkvěli v paměti. 
Klienti hodnotili celý projekt velmi kladně a byli vděční za možnost opustit hranice města Brna a navštívit 
místa, které by normálně nenavštívili. (15; 4. 12. 1019) 
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Poradny pro zrakově postižené 

“Služba "Poradny pro zrakově postižené" zprostředkovává informace, které vedou ke kompenzaci těžkého 
zrakového postižení, k výběru vhodných sociálních služeb a dalších forem pomoci. Služba dále poskytuje 
poradenství v sociálně právní oblasti, v psychologii a v oblasti odstraňování informačních a architektonických 
bariér.” 

číslo registrace: 5856220 
počet unikátních klientů: 166, z toho 77 mužů a 89 žen 
počet poskytnutých úkonů1: 826, z toho Brno 551, Znojmo 152, Moravský Krumlov 65, Břeclav 58, dalších 196 
úkonů bylo poskytnuto anonymním klientům 
počet intervencí3: 1 655 (bez intervencí anonymním klientům),  
 2 110 (včetně intervencí poskytnutých anonymním klientům) 
Minimální plnění pro rok 2019: 2 033 intervencí. 
Většina intervencí bylo poskytnuto ambulantní formou. 
přepočtený počet pracovníků v přímé péči: 1,0 (Brno: 0,6; Břeclav: 0,05; Znojmo: 0,25; M. Krumlov: 0,1) 

Registrovaná služba je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, dále 
z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu měst Brno, Znojmo, Vyškov, Břeclav a M. Krumlov. Děkujeme. 

 
Přepočtený počet pracovníků v přímé péči jeden celý úvazek, což je na únosnosti provozování. Poradenské služby 
jsou obvykle krátkodobého charakteru a jejich počet lze jen těžko předem odhadovat. Od ledna roku 2019 jsme 
také zavedli poradenství anonymním klientům, a to zvláště z důvodů častých jednorázových služeb při poskytování 
poradenství v odstraňování bariér ze života nevidomých, které bývá vedeno pouze terénní formou (telefonicky, 
elektronicky a mailem).  

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 

 Poradna pro zrakově postižené Břeclav (sociálně právní poradna) 

 Poradna pro zrakově postižené Znojmo (sociálně právní poradna) 

 Poradna pro zrakově postižené Moravský Krumlov (sociálně právní poradna) 
Do Vyškova je cca 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 počtu 826 úkonů bylo provedeno 344 ambulantní a 297 terénní formou, dále proběhlo 185 kontaktů.   
Nejčastější možností, kterou v ambulantní formě poradenství klienti využívali, byla osobní návštěva klienta přímo 
ve středisku – 301 úkonů.  
Nejčastější možností, kterou v terénní formě poradenství klienti využívali, bylo poradenství po telefonu - 150 
úkonů. Poradenství je poskytováno také prostřednictvím e-mailu, nebo v terénu - například při jednání na 
úřadech nebo v domácnosti klienta, kterému zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu střediska nebo úřadu. 
 
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 další pomoc, jako například zprostředkování kontaktu na další 
sociální služby (Tyfloservis, pečovatelská služba, občanské poradny, atd.)  

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny
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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 příspěvcích a dávkách státní sociální podpory (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, 
příspěvek na zvláštní pomůcku, 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)  

 poradenství o daňových úlevách a osvobození od poplatků (rozhlasové a TV poplatky, poplatek za užívání 
dálnic)  

 poradenství o slevách a výhodách, průkazy ZTP (výhody při cestování, 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) 

Rozhovor s klientem, podpora klienta, další přímá práce s klientem: 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 svěřovat, rozebírat svoji situaci. 

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 nebo 
další specializovaná pracoviště.  

Poradna pro odstraňování bariér 
www.centrumpronevidome.cz/bariery 

Služba je poskytována z pracoviště v Brně. Jedná se o specializované poradenství ve využívání technických 
pomůcek a prostředků pro snadnější samostatnou chůzi a prostorovou orientaci v terénu a ve veřejně 
přístupných budovách. Poradenství slouží především těžce zrakově postiženým. Znalostí služby využívají též 
úřady a instituce, které zpřístupňují své objekty a služby nevidomým a slabozrakým občanům.  

Služba zahrnuje:  
 individuální poradenství (využívání pomůcek zmírňující bariéry, které způsobuje zrakové postižení)  
 poradenství pro úřady a instituce v oblasti zpřístupnění veřejných objektů a prostor 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 2019 jsme obsloužili celkem 27 klientům (některým z nich opakovaně) provedeno  48 úkonů poradenství 
ohledně odstraňování bariér. Např. řešení nefunkčních technických prvků - klepátek na semaforech, hlášení čísla 
a směru linky MHD, pomoc s popisem trasy, upozornění na nebezpečná místa apod. Tento druh služeb bývá 
nejčastěji poskytován též anonymním klientům. V roce 2019 byla poskytnuta tato služba cca 70 anonymním 
klientům. Přesné číslo nelze určit, jelikož někteří se na službu obracejí opakovaně. Služba poskytla 196 úkonů = 
455 intervencí. Dalším mnoha zájemcům z řad odborné veřejnosti a úřadů byly poskytnuty konzultace, které však 
nelze vykazovat jako sociální služby. Jedná se však ve výsledku o pomoc všem zrakově postiženým, kteří se 
pohybují ve venkovním prostoru – na ulicích, úřadech apod. 

http://www.centrumpronevidome.cz/bariery
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Na základě stížností, připomínek, urgencí, námětů ke zlepšení prostředí těžce zrakově postižených bude toto 
pracoviště i nadále pomáhat v odstraňování architektonických bariér, které komplikují zrakově postiženým pohyb 
ve venkovním prostředí a samostatné cestování. 

Obsloužení klienti poraden v roce 2019 
 
Z hlediska věku tvoří skupinu nejméně využívající poradenské služby klienti do 30ti let - cca do 2,5% klientů. 
Naopak klienti starší 64 let jsou co do počtu obsloužených klientů nejpočetnější skupinou – tvoří 55 %. Věkový 
průměr klientů se postupně zvyšuje.  

Celkem bylo obslouženo 166 klientů. Z celkového počtu 826 úkonů bylo provedeno 185 kontaktů.  Po odečtení 
kontaktů bylo z 641 úkonů 344 ambulantních a 297 terénních. Poradenství se týkalo nejvíce sociálně právního 
poradenství - 345x. Následovala další přímá práce, především podpůrné rozhovory - 121x, základní poradenství 
- 78x, poradenství ohledně pomůcek 49x a poradenství ohledně bariér  48x.   

Počty klientů a počty intervencí podle ORP (nejsou zde zahrnuti anonymní klienti, jelikož nelze zjistit, z jakého 
ORP pocházejí) 

 

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

 

Počty klientů a počty intervencí a úkonů dle pracovišť (nejsou zde zahrnuti anonymní klienti, jelikož nelze 
zjistit, kolik klientů službu kontaktovalo opakovaně) 

pracoviště počet klientů počet intervencí počet úkonů 

Brno 98 1 172 335 
Břeclav 20 116 58 

Znojmo 34 256 152 

M. Krumlov 14 111 65 

anonymní klienti 0 682 196 

celkem  166 2 337  826 

 

obec s rozšířenou působností počet klientů počet intervencí 

BRNO 77 996  

Břeclav 21 116 

Kuřim 2 27 

Kyjov 2 39 

Moravský Krumlov 14 111 

Rosice 2 9 

Šlapanice 3 31 

Tišnov 4 13 

Veselí nad Moravou 1 3 

Vyškov 2 4 

Znojmo 35 285 

Židlochovice 3 21 

Celkem 166    1 655  
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Další projekty 

 

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170 

http://www.chaloupka.org/projekt/ 

První etapa projektu (1. 2. 2017 – 30. 6. 2018) 

 byla vytvořena aktualizace studie proveditelnosti Ing. Šárkou Hadererovou, 
 byla aktualizována projektová dokumentace (přepracování podle nových norem a snaha uzpůsobení 

maximální částce způsobilých výdajů), 
 dne 25. 4. 2017 byla podána žádost na stavební povolení a toto bylo vydáno dne 3. 1. 2018, 
 dne 28. 3. 2018 bylo depeší doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
 aktualizaci projektové dokumentace zpracoval Ing. arch. Mojmír Kopecký, 
 byla zadána a vytvořena prováděcí dokumentace, 
 proběhly přípravy na zahájení realizace výběrového řízení na demolici původního objektu a na stavbu 

nového domu a to výběrem firmy, která provede výběrové řízení na dodavatele stavby 
 v poptávkovém řízení byla vybrána firma ikis, s.r.o., dne 23. 3. 2018 byla podepsána Příkazní smlouva. 

Financování: 
číslo dokladu obsah fakturace celkový náklad dotace 

17FP/0070  AGO CSR - studie proveditelnosti 80 000,00 76 000,00 
17FP/0250 dokumentace pro stavební povolení 250 000,00 237 500,00 
18FP/0103 IKIS - výběrové řízení - 1. část 78 650,00 74 717,50 

 celkové náklady / dotace 1. etapa 408 650,00 388 217,50 
nezpůsobilé náklady   
18FP/0004 MČ Brno – Král. Pole - správní poplatek - stav. povolení 20 000,00  
18FP/0041 dokumentace pro provedení stavby 946 220,00  
18FP/0196 FRAMA - vyklízení objektu 125 549,60  

 celkové náklady 1 091 769,60  

 
Druhá etapa projektu (1. 7. – 31. 12. 2018) 

 byl dokončen výběr dodavatele na realizaci stavby - FRAMA spol. s r.o., 
 byla uzavřena smlouva o dílo dne 4. 10. 2018, 
 proběhl výběr na autorský dozor (Ing. arch. Mojmír Kopecký), technický dozor investora (Ing. Jiří 

Matoušek) a koordinátora BOZP (Ing. Otto Schmidt),  
 s dodavateli těchto služeb byly uzavřeny příkazní smlouvy na zajištění stavby, 
 stavba byla zahájena předáním dodavateli staveniště dne 19.10.2018, 
 zahájení stavby bylo zkomplikováno potřebou vyklidit objekt, 
 v této etapě proběhla demolice objektu. 

Financování: 
číslo dokladu obsah faktura celkový náklad dotace 

18FP/0152 IKIS - výběrové řízení - 2. část 42 350,00 40 232,50 
18FP/0167 MatPis, s.r.o. - TDI (říjen 2018) 22 926,00 21 779,70 
18FP/0168 Schmidt - BOZP  (říjen 2018) 15 000,00 14 250,00 
18FP/0206 MatPis, s.r.o. - TDI (listopad 2018) 22 926,00 21 779,70 
18FP/0208 Kopecký - autorský dozor  (říjen 2018) 12 609,00 11 978,55 
18FP/0209 Kopecký - autorský dozor (listopad 2018) 12 609,00 11 978,55 
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číslo dokladu obsah faktura celkový náklad dotace 

18FP/0207 Schmidt - BOZP (listopad 2018) 3 000,00 2 850,00 
18FP/0231 MatPis, s.r.o. - TDI (prosinec 2018) 22 926,00 21 779,70 
18FP/0240 Kopecký - autorský dozor (prosinec 2018) 12 609,00 11 978,55 
18FP/0241 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 1 606 084,99 575 780,74 
18FP/0239 Schmidt - BOZP (prosinec 2018) 3 000,00 2 850,00 
18FP/0242 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 3 18 150,00 17 242,50 
18FP/0248 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 2 1 538 233,80 1 461 322,11 

 celkové náklady / dotace 2. etapa 2 332 423,79 2 215 802,60 

 
Třetí etapa projektu (1. 1. – 30. 09. 2019) 

 výkop stavební jámy a zakládání stavby 
 geotermální vrty na základě předchozího inženýrsko-geologického průzkumu. 
 provedena hrubá stavební výroba 1. podzemního podlaží a dále 1. až 3.NP. 

Financování: 

číslo dokladu obsah faktura celkový náklad dotace 

19FP/0021 MatPis, s.r.o. - TDI (leden 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0023 Kopecký - autorský dozor (leden 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0022 Schmidt - BOZP (leden 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0033 MatPis, s.r.o. - TDI (únor 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0032 Kopecký - autorský dozor (únor 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0031 Schmidt - BOZP (únor 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0049 MatPis, s.r.o. - TDI (březen 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0050 Kopecký - autorský dozor (březen 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0054 Schmidt - BOZP (březen 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0047 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 4 96 800,00 91 960,00 
19FP/0067 MatPis, s.r.o. - TDI (duben 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0066 Kopecký - autorský dozor (duben 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0064 Schmidt - BOZP (duben 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0065 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 5 3 104 728,07 2 949 491,67 
19FP/0097 Kopecký - autorský dozor (květen 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0099 MatPis, s.r.o. - TDI (květen 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0101 GridServices - přemístěná HUP 14 907,09  0,00 
19FP/0098 Schmidt - BOZP (květen 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0100 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 6 1 545 068,20 1 467 814,79 
19FP/0123 MatPis, s.r.o. - TDI (červen 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0120 Kopecký - autorský dozor (červen 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0122 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 7 2 616 567,40 2 485 739,03 
19FP/0126 Schmidt - BOZP (červen 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0139 Kopecký - autorský dozor (červenec 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0140 MatPis, s.r.o. - TDI (červenec 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0141 Schmidt - BOZP (červenec 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0143 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 8 1 822 096,36 1 730 991,54 
19FP/0148 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 9 2 684 765,92 2 550 527,62 
19FP/0151 Kopecký - autorský dozor (srpen 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0159 MatPis, s.r.o. - TDI (srpen 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0152 Schmidt - BOZP (srpen 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0182 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 10 4 068 919,28 3 865 473,32 
19FP/0180 Kopecký - autorský dozor (září 2019) 12 609,00 11 978,55 
19FP/0177 MatPis, s.r.o. - TDI (září 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0181 Schmidt - BOZP (září 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0203 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 11 1 674 006,46 1 546 074,12 
19FP/0202 Kopecký - autorský dozor (říjen 2019) 12 609,41 11 978,94 
19FP/0204 MatPis, s.r.o. - TDI (říjen 2019) 22 926,00 21 779,70 
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číslo dokladu obsah faktura celkový náklad dotace 

19FP/0215 Schmidt - BOZP (říjen 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0237 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 12 1 696 318,38 1 498 046,81 
19FP/0236 Kopecký - autorský dozor (listopad 2019) 12 609,41 11 978,94 
19FP/0232 MatPis, s.r.o. - TDI (listopad 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0235 Schmidt - BOZP (listopad 2019) 3 000,00 2 850,00 
19FP/0273 FRAMA - stav. práce podle protokolu č. 13 1 148 335,87 1 090 919,08 
19FP/0276 Kopecký - autorský dozor (prosinec 2019) 12 609,41 11 978,94 
19FP/0266 MatPis, s.r.o. - TDI (prosinec 2019) 22 926,00 21 779,70 
19FP/0265 Schmidt - BOZP (prosinec 2019) 3 000,00 2 850,00 

 celkové náklady / dotace 3. etapa 20 934 934,26 19 716 338,15 

 
Proplacená dotace v roce 2019 činí 15 471 472 Kč. Nárok na dotaci ve výši 4 244 866 Kč bude uplatněn v roce 2020. 

 

Projekt je financován z integrovaného regionálního operačního programu (iROP), který spravuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj, v rámci Brněnské metropolitní oblasti (www.brno.cz/iti) a státního rozpočtu ČR. 

 

 
 
  

http://www.brno.cz/iti
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Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v Jihomoravském kraji 

registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007543  

http://www.centrumpronevidome.cz/rozvoj-pece-o-ozp-v-jmk 

Od 1. 4. 2018 se rozběhla realizace projektu Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v Jihomoravském kraji. 
Ukončení projektu je plánováno dne 31. 3. 2020. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb osobám se zrakovým 
postižením. Cílovými skupinami jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách realizátora projektu, 
dále osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.  

Celkové náklady projektu: 4 017 533,37 Kč 

1. etapa (1. 4. – 30. 6. 2018): 240 393,75 Kč 
2. etapa (1. 7. – 31. 12. 2018): 1 056 340,10 Kč 
3. etapa (1. 1. – 30. 6. 2019): 858 598,50 Kč 
4. etapa (1. 7. – 31. 12. 2019): 1 133 078,25 Kč 
5. etapa (1. 1. – 30. 3. 2020): 729 122,77 Kč 

Projekt umožnil realizovat z uvedených finančních prostředků dle harmonogramu následující klíčové aktivity: 

1. Aktualizace a rozvoj standardů 

 analýza a aktualizace standardů kvality sociálních služeb  

 aktualizace klientského systému a webu  

2. Personální procesy a rozvoj zaměstnanců 

 nastavení personálních procesů,  

 vzdělávací plány a vzdělávání pracovníků v přímé péči, 

 podpora vedoucích sociálních pracovníků (skupinová a individuální supervize). 

3. Propagace sociální práce 

 audiospoty a videospoty 

 výstavy a zážitkové prezentace 

 Sborník případových studií 

4. Mezioborová spolupráce 

 mapování a analýza služeb pro nevidomé v JMK 

 Metodika mezioborové spolupráce. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost. 

  

http://www.centrumpronevidome.cz/rozvoj-pece-o-ozp-v-jmk
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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 2019 bylo evidováno celkem 20 dobrovolníků s dlouhodobou smlouvou, na krátkodobou 
smlouvu jsme neevidovali žádné dobrovolníky. Z 20 dorovolníků s dlouhodobou smlouvou jich 18 provádělo 
činnost v Brně, 1 v Břeclavi a 1 ve Znojmě. Pomoc krátkodobých dobrovolníků jsme v roce 2019 nevyužili na 
žádném z pracovišť. V průběhu roku 2019 došlo k posile dobrovolnického týmu, přijali jsme 6 nových 
dobrovolníků. 6 dobrovolníků ukončilo svou činnost z důvodu stěhování nebo rodinných či pracovních důvodů. 
Celkově věnovali dobrovolníci naší organizaci 603,55 hodin svého času. 

Dobrovolníci se zapojují do širokého spektra činností a přispívají tak k vyšší míře zapojení člověka se zrakovým 
postižením do společnosti. Klienti mají možnost zúčastnit se vycházek nebo exkurzí pořádaných TyfloCentrem, 
i když nemají zajištěný vlastní doprovod. Mohou se zapojit do rukodělných aktivit, se kterými by si bez pomoci 
nevěděli rady. Setkávají se s novými lidmi, kterým se rádi svěří se svými radostmi a starostmi, získávají více 
individuální podpory, mohou se věnovat více činnostem. 

V roce 2019 se dobrovolníci zapojili zejména při pravidelných aktivitách sociálně terapeutické dílny HapAteliér, 
spolupracovali na prezentaci jeho chráněné dílny 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 v TyfloCentru pořádaných na dni otevřených dveří v Brně, při vzdělávacích 
exkurzích pro školy apod. Dobrovolníci také poskytli administrativní pomoc v rámci organizace. Pomoc při akcích 
pro veřejnost dobrovolnici poskytují organizačně i administrativně. Dobrovolníci se také zapojují do realizace 
aktivit. 

Dobrovolníci pomáhali našim klientům při sportovních aktivitách, jako jsou například cvičení v posilovně, jóga, 
cvičení s prvky orientu, zvuková střelba apod., které pro klienty organizuje naše společnost.  

Přehled počtu dobrovolníků a odpracovaných hodin 

 Brno Znojmo Břeclav 

Tabulka odpracovaných hodin 
počet 
hodin 

počet 
dobrov. 

počet 
hodin 

počet 
dobrov. 

počet 
hodin 

počet 
dobrov. 

pomoc při realizaci sociálně aktivizačních služeb 227 14 25,25 1 108 1 

pomoc v sociálně terapeutické dílně HapAteliér 85 6 --- --- --- --- 

pomoc při realizaci sociálně rehabilitační služby 10 2 --- --- --- --- 

výpomoc na akcích pro veřejnost a další 33,5 4 --- --- --- --- 

administrativní pomoc 109 1 --- --- --- --- 

Jiné aktivity 5 2 --- --- --- --- 

celkem hodin 469,5 --- 25,25 --- 108 --- 

Projekt dotací podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. Děkujeme. 
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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 odběratelů časopisu: 

forma \ rok 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

slepecký tisk 38 33 32 33 30 33 34 15 16 15 16 16 15 

zvětšené písmo 132 133 127 128 123 128 122 60 56 71 69 70 40 

e-mail 144 203 266 228 224 223 237 251 245 228 232 231 227 

celkem  395  404  443  396  384  391  402  339 344  327  319  318 282 

V roce 2019 jsme (podobně jako v roce 2014) provedli šetření o tom, kdo Chaloupku má zájem skutečně odebírat. 
Úprava textu do Braillova písma, speciální tisk a také tisk ve zvětšeném písmu znamená nemalé náklady (časové 
i finanční) a z tohoto důvodu došlo k optimalizaci odběratelů našeho časopisu. Mluvené slovo a digitální podobu 
rozesíláme prostřednictvím konference jm-info@konference.braillnet.cz a zveřejňujeme na webu naší organizace 
www.centrumpronevidome.cz/chaloupka, odkud je možné si časopis stáhnout ve formátu zvětšeného černotisku 
(pdf), v textovém souboru nebo jako audiozáznam, který zdarma načítá profesionální moderátor Českého 
rozhlasu Borek Kapitančik. Děkujeme. 

Projekt dotací časopisu Chaloupka podpořil Úřad městské části Brno – Královo Pole. 
Děkujeme. 
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