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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření občanského sdružení
společnosti za rok

2010

Myšlenka pomoci
nevidomým a zrakově postiženým
vychází z úcty k životu
a z úcty k člověku
jako jedinečné neopakovatelné
bytosti.
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Slovo úvodem

Upl ynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci
všeho, co se v Organizaci nevidomých událo. Chceme se touto
formou s vámi podělit o výsledky své práce, doložit její
potřebnost a poděkovat všem, kteří přispěli financemi, prací a
podporou.
Upl ynul ý rok byl rokem úspěšným. Naše organizace se rozrostla
o další střediska, která máme téměř po celé České republice. Vy šli
jsme vstříc potřebným občanům a našli jsme své nezastupitelné
místo v sociální síti. Pro organiz aci a pracovníky nebyl rok 2010
vždy jednoduchý, ale dokázali jsme se s krizovými situacemi
vypořádat, myslím k budoucímu prosp ěchu zrakově postižených i
pracovníků organizace. Chtěl bych poděkovat pracovníkům a
dobrovolníkům za práci, kterou odvedli, a těším se na spolupráci
v nadcházejícím období.

Pavel Hegner - předseda

Vznik, poslání, charakteristika a cíle
společnosti
Jsme organizací, k jejímž hlavním cílům patří usnadnění života nevidomým a
slabozrakým občanům, zmírnění negativního omezení způsobeného zrakovým
postižením a integrace zrakově postižených občanů do společnosti. Naším posláním je
naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat a psychicky se vyrovnat se svým
handicapem.

Struktura sdružení
Členské shromáždění

Výbor sdružení:
předseda: Hegner Pavel
místopředseda: Novotný Stanislav
Ekonom: Ing. Dvořáčková Dana
Člen: Radová Jana
Člen: Robeová Marcela
Člen: Novotná Jana
Člen: Příhodová Naděžda

Revizní komise:
Doležalová Božena
Dörrerová Marie
Kunteová Dagmar

Krajská rada Organizace nevidomých

středisko
PRAHA
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
JIHLAVA
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
ZNOJMO
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
BRNO
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
JESENÍK
Výbor střediska
předseda
místopředseda

Přehled činnosti organizace
za rok 2010
Hlavní činnost:
Hlavní činností Organizace nevidomých pro rok 2010 bylo naplňování a realizace velkého
projektu podpořeného z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v roce 2009.
Projekt probíhal od: od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 a jeho cílem bylo rozšíření činnosti
Organizace nevidomých i do dalších částí České republiky formou zřízení svých středisek.
Tím jsme vyšli vstříc nevidomým a zrakově postiženým, kteří podobné sociální služby neměli
v dosahu. Střediska tak byla zřízena v městech: Jihlava, Brno, Znojmo, Jeseník, České
Budějovice a Praha.
Projekt obsahoval zejména:
- Zajištění sociálních služeb ve výše uvedených oblastech, zkvalitnění obsahu nabízených
služeb, zkvalitnění odbornosti poskytovaných služeb, zlepšení vybavení středisek.
- Zajištění provozu jednotlivých středisek /nájem, energie, mzdové náklady/.
- Poskytování těchto služeb:
- Poradenství
- Asistenční služba
- Podpora pracovního uplatnění
- Průvodcovská služba
Projekt prospěl cca. 400 osobám se zrakovým postižením.
Díky tomuto projektu jsme zaměstnali několik pracovníků, kteří převzali dosavadní práci
dobrovolníků v našich střediscích a tím se zvýšila kvalita poskytovaných služeb. Rozšířila se
činnost jednotlivých středisek. Jelikož byl oproti naší žádosti snížen rozpočet tohoto projektu
na organizačně administrativní činnost, byla i nadále naše činnost závislá z části na
dobrovolnících, kteří poskytovali nebo zajišťovali služby a další aktivity v rámci střediska.
Naše organizace v rámci tohoto projektu poskytovala tyto služby:
Poradenství - 232 klientů poradenství (kontaktů 429) a 141 klientů intervence (kontaktů 248).
Asistenční služba - 18 klientů (kontaktů 207).
Podpora pracovního uplatnění - na přípravu zaměstnání bylo proškoleno 11 klientů.
Průvodcovská služba – 48 klientů (362 kontaktů)
Mimo výše uvedených služeb jsme zajišťovali ve spolupráci s Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s.
benefiční ples a sportovní a kulturní akce pro zrakově postižené a jejich rodinné příslušníky.
Díky projektu jsme dosáhly vytýčených cílů a máme pouze samou kladnou odezvu od
klientů. Hodnocení bylo prováděno dotazováním účastníků, ale i pracovníků a dobrovolníků.

Pravidelná činnost:
Každý týden informační klub, trénink v showdownu, bowling, masáže.
Další činnost:
Poradenství, průvodcovská a předčitatelská služba, asistenční služba, pomoc při
získávání pracovních příležitostí.

Činnost jednotlivých středisek může být shodná, může se však řídit i individuální
činností jednotlivých středisek.

Současná situace středisek, jejich činnost, a potřeby
Středisko Jihlava:
-

Středisko sídlí v Jihlavě na ulici Havlíčkova 38.

Kde máme pronajaté prostory od Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s ,s kterou úzce
spolupracujeme.
-

Prostory využíváme pro provoz Denního stacionáře.

-

Dále máme pronajaté dvě místnosti na ulici Úprkova 6 v Těchto prostorách se nachází
malá kancelář a sportovní místnost,kde jsou cvičící stroje pro rehabilitaci

-

a stůl na Showdown (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé).

Činnost střediska:
- Pracovníci zajišťují chod Denního stacionáře.
- Sociální služby: - soc. poradenství, soc. rehabilitaci, průvodcovskou a předčitatelskou
službu, osobní asistenci, Podpora pracovního uplatnění.
- Job Club, klubovou činnost, Canisterapii, Muzikoterapii, pracovní terapii,
- Kroužky - šachový, pletení, keramiky, ručních prací, literární.
- Kurzy, semináře, školení, besedy, přednášky.
- Rekondiční a rekreační pobyty.
- Kulturní aktivity: promítání filmu s komentářem pro nevidomé, koncerty, divadlo.
- Sportovní aktivity: showdown, bowling, plavání, lehká atletika.
Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků.
Chybí na telefony, internet, cestovné, poštovné.

Středisko Praha:
Středisko sídlí v Praze na ulici Dělnická 54, Praha 7 Holešovice.
V budově Drutěvy je pronajatá jedna kancelář ze zapůjčeným vybavením.
Činnost střediska:

-

sociální služby: - základní soc. poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu,
osobní asistenci, podpora pracovního uplatnění.
klubovou činnost, informační klub, klub žen, Muzikoterapii, divadlo, koncerty.

-

kroužky – pletení, ruční práce, literární, pěvecký.

-

semináře, besedy, přednášky.

-

- sportovní aktivity: kuželky, simulovaná zvuková střelba, turistika, showdown, plavání.
Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků.

Středisko Brno:
Středisko sídlí v Brně, v ulici Anenská 10, kde máme pronajaté prostory. Jedná se
o jednu vjedší místnost, jednu menší pro kancelář a malou kuchyňku.
Činnost střediska:
- pracovníci zajišťují sociální služby:
- soc. poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu, osobní asistenci, podpora
pracovního uplatnění.
- klubovou činnost, Canisterapii, středeční klubové posezení, pracovní terapii
- kroužky: pletení, keramiky, ručních prací
- semináře, besedy, přednášky
- kulturní činnost – divadlo, koncerty.
- Sportovní aktivity: sportovní potápění, jízda na tandemech, showdown, plavání.

Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků.

Středisko Jeseník:
Středisko sídlí v Jeseníku, na ulici Nám. Svobody 822 /1, kde máme pronajaté prostory.
Máme pronajaté dvě místnosti. V těchto prostorách se nachází malá kancelář a jedna větší
místnost.
Činnost střediska:
-sociální služby: základní soc. poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu,
osobní asistenci, podpora pracovního uplatnění.
- klubovou činnost, informační klub, muzikoterapii, pracovní terapii.
- kroužky: ručních prací,literární.
- besedy, přednášky.
- rekondiční a rekreační pobyty.
- sportovní aktivity: plavání a lázeňské procedury, turistika.

Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků

Středisko Znojmo:
Středisko sídlí ve Znojmě, na ulici Horní Česká 36, kde máme pronajaté prostory.
Máme pronajaté dvě místnosti, v těchto prostorách se nachází malá kancelář a jedna větší
místnost.
Činnost střediska:
- Sociální služby: - soc. poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu, osobní
asistenci, Podpora pracovního uplatnění.
- klubovou činnost, pracovní terapii, ruční práce, práce s hlínou, keramika, informační klub.
- kroužky: pletení, ručních prací, literární.
- besedy, přednášky, koncerty, divadlo.

Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků.
Středisko České Budějovice:
Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme nebyli schopni vyčlenit prostředky
na nájem a ani na zaměstnance.
Činnost střediska:
- Sociální služby: - základní soc. poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu.
- klubovou činnost, informační klub, muzikoterapii.
- kroužky: pletení, ručních prací, besedy, přednášky.
- sportovní aktivity: turistické vycházky.

Veškerou činnost hradíme ze sponzorských darů, veřejné sbírky, Úřadu práce, členských
příspěvků a účastnických poplatků.
Pro nedostatek finančních prostředků nám dělalo problém platit nájemné a stálé zaměstnance,
což je velký problém.
Protože se do Organizace nevidomých hlásí další členové z jiných krajů a to hlavně
z pardubického a královehradeckého kraje, chtěli bychom rozšířit naši činnost o tyto dva kraje
a zahájit činnost v těchto střediscích - v Pardubicích a Hradci Králové.

Výhled na rok 2011
V dalším roce bychom chtěli zaregistrovat některé ze služeb, které bychom rádi
provozovali. Díky štědré podpoře Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
jsme byli schopni činnost naší organizace i naše služby poskytované zrakově
postiženým rozšířit i do ostatních částí České republiky a tuto činnost chceme i v roce
2012 zdokonalovat. V našich střediscích, umístěných po České republice, i v samotné
Jihlavě, kde máme ústředí Organizace nevidomých, bychom chtěli provozovat služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sociální práce a poradenství
Sociální rehabilitace
Obsluha kompenzačních pomůcek
Asistenční služba
Průvodcovská a předčitatelská služba
Podpora pracovního uplatnění
Vzdělávání, školení, rekondice
Rekvalifikace
Zájmová činnost

Zá v ě r
I přes to, že nás v roce 2010 trápily finanční problémy, podařilo se nám nakonec
zajistit chod sdružení a současně se zaměřit na rozvoj – poskytování služeb zrakově
postiženým spoluobčanům v Jihlavě a dalších městech regionu. Našli jsme materiálové,
finanční i lidské zdroje na realizaci našeho záměru. Veliký dík patří Vládnímu výboru pro
zdravotně postižené občany, který nás v naší činnosti a zejména v jejím rozšiřování a
zdokonalování, v roce 2009 podpořil.
Na úplný závěr chceme poděkovat našim pracovníkům a dobrovolníkům za jejich
obětavou práci a popřát všem, abychom nemuseli každoročně bojovat o přežití, ale naopak,
abychom se mohli plně věnovat rozvoji námi poskytovaných služeb pro zrakově
handicapované občany.

Pavel Hegner – předsed

Poděkování dárcům a sponzorům

Děkujeme za významnou podporu a pomoc finanční, materiální i lidskou všem, kteří se
podíleli na realizování a poslání naší činnosti .
Veliký dík patří našemu hlavnímu podporovateli, kterým je :

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mediální partneři
Rádio REGION Jihlava
Rádio VYSOČINA Jihlava
Deník VYSOČINY Jihlava
JIHLAVSKÉ LISTY

