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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 64/4, 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    
Zakladatel:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
  Krakovská 21, 110 00  Praha 1 
  IČO: 65399447 
Správní rada: Mgr. Václav Polášek (předseda SR), Ing. Dagmar Filgasová, Jan Pakoš 
Dozorčí rada: Ing. Kateřina Jelínková (předsedkyně DR), Ing. Marie Kuncová, Blanka  
                        Šťástková 
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 akcií 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 

 
Vážení přátelé, 

dovolte, abychom Vám představili výsledky činnosti společnosti TyfloCentrum Ústí nad Labem 

o.p.s. za rok 2019, která již osmnáctým rokem úspěšně působí jako Krajské středisko 

sociálních služeb pro těžce zrakově postižené spoluobčany. 

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, ředitelka společnosti 

2.1 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 rehabilitace a průvodcovské a 
předčitatelské služby. 
Jsme zaměstnavatelem osob nevidomých a silně slabozrakých. 
Jsme zřizovatelem a provozovatelem chráněné dílny: masážní salon a pedikúra. 
Naši zaměstnanci v sociálních službách: 
 
Mgr. Alena-Kristina Bašníková, ředitelka, sociální pracovnice       
Mgr. Norbert Barák, pracovník v sociálních službách           

Barbora Žárská, pracovnice v sociálních službách                  

Petr Adamovský, pracovník v sociálních službách, lektor IT                

 Ing. Petra Honzátková, pracovnice v sociálních službách, fundraiserka 

 

2.2 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. 
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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. 

2.3 Co se nám v roce 2019 opravdu povedlo 

- našich služeb využilo celkem 77 klientů z toho: 

a)  39 klientů využilo průvodcovské a předčitatelské služby v čase cca 1100 odprovázených 

hodin, které částečně sponzorovala děčínská  společnost Constellium a z velké části nadační 

fond Globus – lepší svět, který přispěl částkou 120 000 Kč. Proto jsme mohli služby našim 

klientům poskytovat se slevou 50 % či úplně zdarma. 

b) 54 klientů využilo služeb sociální rehabilitace – výuku práce na počítači, výuku práce na 

„chytrém“ ozvučeném telefonu a částečnou pracovní rehabilitaci 

 

-  v průběhu roku proběhlo 15 osvětových besed se středními a základními školami v Ústí 

nad Labem při kterých se děti a studenti seznamují se světem zrakově postižených formou 

zážitkových seminářů a diskuzí se zrakově postiženými, učí se, jak s lidmi se zrakovým 

postižením jednat, jak případně nabídnout pomoc a především to, že se ztrátou zraku život 

nekončí a že zrakově postižení lidé mohou s patřičnou podporou fungovat v běžném životě 

poměrně samostatně. 

 

- Zajišťovali jsme sociálně aktivizační a klubovou činnost v rámci sociální rehabilitace,: 

- čajové odpoledne 

- jóga pro nevidomé 

- zvuková střelba 

 

Výběr z akcí spolupořádaných s OO SONS Ústí nad Labem:   

- plavání v Bad Schandau 

- grilování na dvorku 

- beseda s policií a primátorem Ústí nad Labem 

- velká akce  - Orientační pochod potmě 2019 – soutěž pro nevidomé a zrakově 

postižené a osvětová akce pro školy v době „Dne bílé hole“ 

- kabaretní představení v rámci Mezinárodního dne nevidomých 

- 2 krajské turnaj v simulované zvukové střelbě (na jaře a v zimě) 

- povedené vánoční setkání, o které byl takový zájem, že nezbyla žádná volná místa a 

v roce 2020 bude potřeba uspořádat ho ve větších prostorách 

- Během roku pokračovala putovní výstava medailonů nevidomých po celém 

Ústeckém kraji (Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Louny) 

- nechali jsme vyvinout mobilní ozvučenou aplikaci pro naše vidící i nevidomé 

zaměstnance sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách  
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3 Hospodářské výsledky za rok 2019 

3.1 Informace o lidských zdrojích 

      V roce 2019 pracovalo ve společnosti celkem 5 zaměstnanců, kteří poskytovali sociální 

služby zrakově postiženým klientům.  Za celé období zaměstnávala společnost i jednoho 

zaměstnance na DPP. Přepočtený počet všech zaměstnanců včetně těch v chráněné dílně 

činil 7,77 zaměstnanců. Společnost zaměstnávala 1 částečně se zdravotním omezením, 7 

osob  těžkým zdravotním postižením. 

3.2 Informace o výnosech v členění podle zdrojů 

a)            Tržby z prodeje služeb:              844 000 Kč                                                        

b)            Dotace celkem :                      2 587 000 Kč                                              

c)            Přijaté příspěvky a dary:            506 000 Kč                                                    

d)            Zúčtování fondů:                       168 000 Kč                                                                   

e)             Jiné výnosy:                                41 000 Kč                                                         

Celkem           4 146 000 Kč                                                                         

3.3 Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 

společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů 

dozorčí rady 

Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb, zisk byl použit 

k uhrazení ztrát z minulých let. 

Celkové náklady dosáhly částky 3 929 000 Kč 

Z toho: 

Spotřeba materiálu a energie:                      283 000 Kč                                       

Opravy a udržování:                                         3 000 Kč                                       

Cestovné:                                                       14 000 Kč                                                     

Náklady na reprezentaci:                                13 000 Kč                                 

Ostatní služby:                                              833 000 Kč                                               

Mzdové náklady:                                        1 958 000 Kč                                       

Zákonné soc. pojištění:                                 583 000 Kč                                 

Ostatní daně a poplatky:                                 97 000 Kč                               

Jiné ostatní náklady                                         62 000 Kč                                     

Odpisy majetku:                                               63 000 Kč                                               

Náklady na mzdu ředitele                                84 000 Kč                                        

Odměny členů správní rady                                 0,00 Kč 

Odměny členů dozorčí rady                                 0,00 Kč 
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4 Výhled na další období 

 
V roce 2020 budeme nadále poskytovat sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb: 

 Průvodcovskou a předčitatelskou službu 

 Sociální rehabilitaci 
 
V rámci poskytování sociálních služeb bychom chtěli více profesionalizovat poskytované 
služby  a hledat dobrovolníky k pokrytí doprovodů a asistence především volnočasových aktivit 
pro naše klienty. 
Vzhledem k trendu snižování hlavní dotace na sociální služby bude potřeba zaměřit se ještě 

více na vícezdrojové financování, fundraising a další posílené hospodářské činnosti. Rádi 

bychom rozšířili masérnu a přestěhovali ji no větších prostor a rozjeli výrobu a prodej 

aromasvíček z rostlinných vosků s vůní vybraných éterických olejů. 

 
Poskytovatelé dotací, grantů, darů, mediální partneři 
 

V roce 2019 poskytli finanční dotace, granty atd.: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ústecký kraj 

 Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu 

 Nadace ČEZ 

 Constellium 

 Peter Cremer Central Europe s.r.o. 

 Spolchemie 

 Innogy 

 Magistrát města Chomutov 

 Magistrát města Děčín 

 Magistrát města Litoměřice 

 Magistrát města Ústí nad Labem 

 Magistrát města Lovosice 

 Fond Ústeckého kraje 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

  „drobní“ anonymní dárci 

   

Všem, kteří pomohli realizovat naše záměry, děkujeme, bez vás by to nešlo. 
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5  Kde nás najdete?  

 
Na internetových stránkách: www.tyflocentrumusti.cz, www.masazeusti.eu  

Kontakty: 

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

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

telefon: 774 135 475                               telefon: 774 135 474 

e-mail: info@tyflocentrumusti.cz        e-mail: info@masazeusti.eu 

 

Učebna náročných elektronických kompenzačních pomůcek: 

mobil: 774 135 475 

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