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1 Základní údaje o společnosti 
 

Název společnosti: TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Hrnčířská 64/3, 400 01  Ústí nad Labem 
 
IČO: 25453629 

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 882980329/0800 
 
Číslo zápisu v rejstříku OPS: oddíl O, vložka 116 
 
Statutární orgán: Mgr. Alena-Kristina Bašníková, ředitelka 
   Mgr. Václav Polášek, předseda správní rady    
 
Zakladatel:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
  Krakovská 21, 110 00  Praha 1 
  IČO: 65399447 
Druh obecně prospěšných služeb: 

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům poskytovat níže 
uvedené služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a 
nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do 
společnosti: 
- poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v  

oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících  
život; 

- komplexní rehabilitace a rekvalifikace; 
- zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo 

vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně 
postižených; 

- odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav 
pracovišť pro zdravotně postižené občany; 

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

- služby osobní asistence a další služby sociální péče; 
- provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a 

klubová činnost); 
b) poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně 

postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentaci pro neziskové organizace, 
osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele; 

c) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně 
postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových kcií a dobročinných 
sbírek ve prospěch služeb pro takto 
postižené osoby. 

d) DOPLŇKOVÁ ČINNOST: masérské a rekondiční služby, pedikúra 
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2 O nás 

2.1 Úvod 

 
Vážení přátelé, 

dovolte, abychom Vám představili výsledky činnosti za rok společnosti TyfloCentrum Ústí 

nad Labem o.p.s. za rok 2015, která již čtrnáctým rokem úspěšně působí jako Krajské 

středisko sociálních služeb pro těžce zrakově postižené spoluobčany. 

Mgr. Alena-Kristina Bašníková 

ředitelka společnosti 

2.2 Kdo jsme? 

 
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ústí nad Labem je krajské středisko sociálních 
služeb, poskytující nevidomým, slabozrakým i jinak těžce zrakově postiženým občanům 
Ústeckého kraje, jejich rodinám a přátelům služby sociální intervence a technické pomoci. 
Jsme zaměstnavatelem osob nevidomých a silně slabozrakých. 
Jsme zřizovatelem a provozovatelem chráněné dílny: masážní salon a pedikúra. 

2.3 Historie 

 
V rámci decentralizace zakladatelské organizace bylo nejprve v druhé polovině roku 2001, 

jako předstupeň vytvořeno Středisko integračních aktivit SONS ČR se dvěma zaměstnanci. 

Středisko integračních aktivit bylo dotováno zakladatelskou organizaci SONS ČR. Toto 

středisko získalo posléze samostatnou právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné 

společnosti. 

V druhé polovině roku 2002 vzniká obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ústí nad 

Labem s cílem poskytování bohatého spektra sociálních služeb zrakově postiženým občanům 

Ústeckého kraje. Svou aktivitou navazuje na dlouholetou činnost svého zakladatele v tomto 

regionu – Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR v Praze a snaží se ji 

obohatit o další služby. Rozbíhá se vlastní činnost za finanční podpory MPSV, Města Ústí nad 

Labem a dalších sponzorů. 

V roce 2003 začalo našich služeb využívat mnohem více zrakově postižených klientů nejen 

z Ústí n. L., ale i z okolních okresů Mostu, Litoměřic, Loun, Teplic a Děčína. V tomto roce 

začal projekt Phare – Access 99, financovaný z EU. Na základě této podpory vznikají nové 

prostory pro klienty, např. cvičná kuchyňka s kuchyňskými kompenzačními pomůckami, 

učebna výpočetní techniky a kompenzačních pomůcek. 

V dubnu 2006 začal projekt financovaný z Evropské unie, státního rozpočtu ČR a rozpočtu 

Ústeckého kraje SROP nazvaný Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované 

občany Ústeckého kraje. Projekt SROP se rozběhl naplno a to s novými pracovníky v nově 
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otevřených střediscích v Mostě, Lounech a Litoměřicích. Celý rok si střediska pracovního 

uplatnění získávala svou stálou klientelu a plnila zadané cíle projektu. 

Již ke konci roku 2008 se TyfloCentrum přihlásilo do výběrového řízení na nový projekt 

vyhlášený Ústeckým krajem – OPLZZ (operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti), 

kde jsme usilovali o službu sociální rehabilitace. Ve výběrovém řízení jsme uspěli. Tento 

projekt byl spuštěn od 1. 3. 2009 do 31. 1. 2012. 

Od 1. 8. 2009 jsme byli zapojeni v projektu Sociální služby v Ústeckém kraji, který financuje 

Krajský úřad Ústeckého kraje. Tento projekt byl ukončen 31. 12. 2011. 

V roce 2014 jsme za výrazné finanční podpory NadaceČEZ, Nadace správní rady Avast a 

Úřadu práce v Ústí nad Labem otevřeli masážní salon a kadeřnictví, kde zaměstnáváme dva 

nevidomé certifikované maséry, které si dále proškolujeme a vzděláváme. Zároveň jsme 

zaměstnali nevidomého lektora ICT, který naše klienty učí pracovat s ozvučovacími a 

zvětšovacími programy. Díky podpoře z projektu Čtení pomáhá financované Nadací Martina 

Romana, jsme mohli opravit braillskou tiskárnu a můžeme tak pro naše klienty tisknout opět 

v Braillově bodovém písmu. 

Ke konci roku 2014 bylo zrušeno poskytování služby Sociální aktivizace pro zdravotně 

postižené  a seniory. 

V roce 2015 jsme chráněnou dílnu zreorganizovali a místo kadeřnictví provozujeme 

pedikúru. Chráněná dílna se stabilizovala a začíná přinášet zisky do rozpočtu TyfloCentra, 

což pomáhá větší finanční soběstačnosti. Zároveň jsme rozšířili počet zaměstnanců a to o 2 

osoby s těžkým zrakovým hendikepem a o jednoho pracovníka v sociálních službách. 

Zároveň vzrostl počet zrakově postižených klientů, kteří využívají naše služby sociální 

rehabilitace a průvodcovské a předčitatelské.  
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2.4 Poslání společnosti 

 
Posláním společnosti TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s. je podpora integrace těžce zrakově 

postižených do společnosti prostřednictvím vytváření nových příležitostí k jejich osobnímu 

rozvoji a seberealizaci s cílem: 

 vést takto postižené občany k samostatnosti a nezávislosti 

 zvyšovat kvalitu života těžce zrakově postižených 

 podporovat jejich společenské i pracovní uplatnění 

 omezovat projevy a důsledky sociálního vyloučení těžce zrakově postižených 
spoluobčanů 

 podporovat a rozvíjet systém komplexní péče o občany s těžkým zrakovým postižením 

Druh a poslání poskytovaných sociálních služeb: 
 

Průvodcovská a předčitatelská služba: 

Posláním služby je zprostředkovat lidem se zrakovým a kombinovaným postižením 

informace, kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňováním práv, oprávněných 

zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

Sociální rehabilitace: 

Posláním služby je podpora rozvoje dovedností a schopností osob se zrakovým 

a kombinovaným postižením, které jsou potřebné pro dosažení samostatnosti a soběstačnosti 

v běžném životě. 
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2.5 Hlavní aktivity společnosti v uplynulém období 

 

Den otevřených dveří 

otevření kroužku „Čajovna TyfloCentra“ 

Dětský den „potmě“ 

Akce „Japonský čajový obřad“ 

Besedy se středními školami v Ústí nad Labem 

Návštěvy divadla 

Soutěž ve čtení a psaní v bodovém písmu 

Rozšíření chráněné dílny o pedikúru 

Výstava v rámci Týdnů pro duševní zdraví 

Beseda o speciálním programu FriendlyVox 

Výstava kompenzačních pomůcek 
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3 Hospodářské výsledky za rok 2015 
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4 Výhled na další období 
 
V následujícím období si naše společnost klade za cíl další zkvalitňování a rozšiřování 

poskytovaných služeb pro zrakově postižené klienty a získávání nových klientů díky zvýšené 

propagaci a prezentaci poskytovaných služeb. 

 

V roce 2016 budeme nadále poskytovat sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb: 

 Průvodcovskou a předčitatelskou službu 

 Sociální rehabilitaci 
 

Nedílnou součástí naší činnosti v následujícím období bude zvýšení propagace 

poskytovaných služeb a další rozšíření poskytování informací pro zrakově postižené formou 

propagačních materiálů. 

I v následujícím období bude zachována spolupráce se specializovanými pracovišti, jako jsou 

Rehabilitační a rekvalifikační pobytové středisko Dědina o. p. s. nebo Tyfloservis o. p. s., se 

zakladatelem Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR by se měla rozvíjet 

zvláště v oblasti depistáže klientů a získávání nových kontaktů, s odbornými středisky SONS 

ČR, jako jsou Středisko výcviku vodících psů nebo Středisko pro odstraňování 

architektonických bariér. 

Za účelem získání dostatečného množství finančních prostředků pro realizaci všech oblastí 

činnosti bude společnost kromě stálých příznivců oslovovat nové sponzory s cílem získání jak 

finančních prostředků, tak i získání případných volných pracovních míst pro zrakově 

postižené občany, kteří prošli rekvalifikací a hledají uplatnění na trhu práce. Nezisková 

organizace bude hledat nové způsoby financování tak, aby byla maximálně finančně 

soběstačná. 
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 5 Poskytovatelé dotací, grantů, sponzorských darů, mediální 

partneři 
 

V roce 2015 poskytli finanční dotace, granty atd.: 

 Nadace správní rady Avast 

 Ústecký kraj 

 Ústecká komunitní nadace 

 Nadace Miroslava Dušánka 

 Magistrát města Ústí nad Labem 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

 KS Kolbenschmidt  

 „drobní“ anonymní dárci 

 

V roce 2015 mediálně naší organizaci podpořili: 

 Ústecký deník 

 Český rozhlas Sever 

Všem, kteří pomohli realizovat naše záměry, děkujeme. 

6  Kde nás najdete?  
 

Na internetových stránkách: www.tyflocentrumusti.cz 

Kontakty: 

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.       Masážní a kadeřnický salon 

Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem        Hrnčířská 63/6, 400 01 Ústí nad Labem   

telefon: 774 135 475, 774 135 474         telefon: 774 135 474 

e-mail: usti.nl@tyflocentrum.cz               e-mail: info@masazeusti.eu 

 

Učebna náročných elektronických kompenzačních pomůcek: 

mobil: 774 135 475 

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz; adamovsky@tyflocentrumusti.cz  

http://www.tyflocentrumusti.cz/
mailto:usti.nl@tyflocentrum.cz
mailto:basnikova@tyflocentrum.cz
mailto:adamovsky@tyflocentrumusti.cz

