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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) občanům nevidomým a slabozrakým poskytovat níže uvedené služby s cílem 
usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci 
jiných osob a podpory integrace klientů s tímto postižením 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 osoby se zdravotním postižením a o osobách 
se zdravotním postižením;  

- odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť 
pro občany se zdravotním postižením;  
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- vytváření speciálních pracovních míst pro občany se zrakovým postižením 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 osoby se 
zrakovým postižením včetně technické pomoci a tvorby www prezentaci pro neziskové 
organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele; 

c) prezentace a propagace problematiky občanů se zrakovým postižením včetně realizace 
propagačních a osvětových akcií a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro osoby 
s takovým postižením; 

d) DOPLŇKOVÁ ČINNOST: masérské a rekondiční služby, pedikúra 

2  O nás 
 
Vážení přátelé, 
dovolte, abychom Vám představili výsledky činnosti společnosti TyfloCentrum Ústí nad Labem 
o.p.s. za rok 2020, která již osmnáctým rokem úspěšně působí jako Krajské středisko 
sociálních služeb pro spoluobčany s těžkým zrakovým postižením. V tomto roce si všichni 
sáhli na dno a prošli si celosvětovou krizí, která probíhala minimálně mediálně a politicky 
natolik, že výrazně ovlivnila fungování společnosti a mnoho z nás bylo nuceno přehodnotit 
smysl toho, co děláme. Jme rádi, že jsme tento rok prožili spolu s našimi klienty v poklidu a 
mohli jsme tu být pro ně i pro sebe navzájem jako skvělý tým. Za to patří mé velké díky všem 
našim zaměstnancům, kteří celou situaci skvěle zvládli. 
 

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, ředitelka společnosti 
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2.1 Kdo jsme? 
 

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ústí nad Labem je krajské středisko sociálních 
služeb, poskytující osobám nevidomým, slabozrakým i osobám s jiným těžkým zrakovým 
postižením 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       
Barbora Žárská, pracovnice v sociálních službách                  
Petr Adamovský, pracovník v sociálních službách, lektor IT                
Ing. Petra Honzátková, pracovnice v sociálních službách, fundraiserka 
Bc. Martina Velebilová, sociální pracovnice 
Radek Pošíval, administrativní pracovník 
Pavlína Fuksová, administrativní podpora, články na web a FB 
 

2.2 Poslání společnosti 
 
Posláním společnosti TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s. je podpora integrace osob s těžkým 
zrakovým postižením do společnosti prostřednictvím vytváření nových příležitostí k jejich 
osobnímu rozvoji a seberealizaci s cílem: 

 vést občany s takovým postižením k samostatnosti a nezávislosti 
 zvyšovat kvalitu života osob s těžkým zrakovým postižením  
 podporovat jejich společenské i pracovní uplatnění 

omezovat projevy a důsledky sociálního vyloučení spoluobčanů s těžkým zrakovým 
postižením 

 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 2020 opravdu povedlo 
 

- našich služeb využilo celkem 89 klientů z toho: 
a)  42 klientů využilo průvodcovské a předčitatelské služby v čase cca 1120 odprovázených 
hodin, které měli díky projektu Nevastud a daru společnosti Constelium slevu 50 % na tuto 
službu.  
b) 64 klientů využilo služeb sociální rehabilitace – výuku práce na počítači, výuku práce na 
„chytrém“ ozvučeném telefonu a částečnou pracovní rehabilitaci 
 



 
 

7 
 

Přestěhovali jsme masážní salon do nových prostor a začali vyrábět ekologické 
aromaterapeutické svíčky v provizorní sociálně-terapeutické dílně. Kanceláře TyfloCentra jsme 
přestěhovali také do větších prostor, aby naše práce s klienty byla profesionálnější a mohli 
jsme jim tak zajistit diskrétnější poskytnutí služby a větší soukromí.  

 

 

 

 

 

 

 

Podařilo se nám natočit sportovní spoty o sportování a trávení volného času s lidmi, kteří mají 
zrakový hendikep z řad našich klientů k šíření osvěty a zaměstnali jsme novou nevidomou 
kolegyni, která pro organizaci píše redakční příspěvky na web.  

Měli jsme naplánované besedy se středními a základními školami, benefiční koncert i 
návštěvu muzea pro veřejnost, abychom šířili znalosti a vyvraceli mýty o zrakovém postižení, 
ovšem to nám opatření Vlády ČR bohužel nepovolovala a tyto akce se tak musely odložit na 
neurčito. 
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- Zajišťovali jsme sociálně aktivizační a klubovou činnost v rámci sociální rehabilitace: 
- jóga pro nevidomé – pro 6 klientů a to každé pondělí  
- zvuková střelba pro klienty z kraje, kteří se pak zúčastňují turnajů po celé republice- 

opět každé pondělí 
- čtyřdenní rekondiční pobyt v srpnu 2020 pro 14 klientů díky štědré podpoře Fondu 

Ústeckého kraje 
 

Výběr z akcí spolupořádaných s OO SONS Ústí nad Labem:   
- grilování na dvorku 
- beseda s primátorem města Ústí nad Labem ohledně zlepšení služeb ve městě 

3 Hospodářské výsledky za rok 2020 
3.1 Informace o lidských zdrojích 

      V roce 2020 pracovalo ve společnosti celkem 7 zaměstnanců, kteří poskytovali sociální 
služby pro klienty se zrakovým postižením.  Za celé období zaměstnávala společnost i 
jednoho zaměstnance na DPP. Společnost zaměstnávala 8 osob s těžkým zdravotním 
postižením. 

3.2 Informace o výnosech v členění podle zdrojů 

a)            Tržby z prodeje služeb:       617 736    Kč                                    
b)            Dotace celkem :                2 893 286   Kč                                              
c)            Přijaté příspěvky a dary:      227 000   Kč                                          
d)            Zúčtování fondů:                     43 000  Kč                                                                   
e)            Jiné výnosy:                              2 000  Kč  
                                                        
Celkem výnosy dosáhly částky  3 783 012 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 3 898 000 Kč 

Z toho: 

Spotřeba materiálu a energie:          130 383 Kč                                       
Opravy a udržování:                             4 000 Kč                                       
Cestovné:                                           10 000 Kč                                                     
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Náklady na reprezentaci:                           0  Kč                                 
Ostatní služby:                                 871  000 Kč                                               
Mzdové náklady:          2 056 450  Kč                                     
Zákonné soc. pojištění:                    603 000  Kč                                 
Ostatní daně a poplatky                                  Kč                               
Jiné ostatní náklady                           30 000  Kč                                     
Odpisy majetku:                                 43 000  Kč                                               
Náklady na mzdu ředitele                   44 109 Kč                                        
Odměny členů správní rady                    0,00 Kč 
Odměny členů dozorčí rady                    0,00 Kč 
 
V roce 2020 nedošlo ke změnám ve výši fondů. 
 
4 Výhled na další období 
 
V roce 2021 budeme nadále poskytovat sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb: 

 Průvodcovskou a předčitatelskou službu 
 Sociální rehabilitaci 

 
V rámci poskytování sociálních služeb bychom, stejně jako v minulém roce, chtěli více 
profesionalizovat poskytované služby, rozšířením technologických dovedností zaměstnanců 
absolvováním vzdělávacích kurzů zaměřených na kompenzační pomůcky.  

Vzhledem ke snižujícím se dotacím na sociální služby bude potřeba se zaměřit na 
vícezdrojové financování, fundraising a další posílené hospodářské činnosti.   

 
Poskytovatelé dotací, grantů, darů, mediální partneři 
 

V roce 2020 poskytli finanční dotace, granty atd.:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Ústecký kraj 
 Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu 
 Nadace ČEZ 
 Nadace Divoké husy
 Constellium 
 Peter Cremer Central Europe s.r.o. 
 Spolchemie 
 Innogy 
 Město Chomutov 
 Město Děčín 
 Město Litoměřice  
 Magistrát města Ústí nad Labem 
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 Město Lovosice 
 Město Bílina
 Město Louny
 Fond Ústeckého kraje 
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 
 Dr. Max 2020
 Ústecká komunitní nadace – Fond M. Dušánka 2020 
  Úřad práce
 Nadační fond Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme 2020
 AGC Automotive Czech a.s. 2020
 Globus – Lepší svět 2020
 „drobní“ anonymní dárci  

 

   

Všem, kteří pomohli realizovat naše záměry, děkujeme, bez vás by to nešlo. 
 

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 64/4, 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  
 
 
 

 
 
 


