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O SONS
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek – (dále SONS) vznikla
jako občanské sdružení 16. 6. 1996 sloučením dvou celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením – České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých
v ČR. Naše odbočky a odborná střediska působí v převážné většině okresů České republiky. Své služby však
poskytujeme bez ohledu na členství každému, kdo je potřebuje a rozhodne se je využít v námi nabízené podobě.
Od 1. 1. 2014 se SONS stala podle nového občanského zákoníku spolkem. V současné době má SONS ČR přibližně 8000 členů.

Základní údaje
Činnost SONS ČR, z. s. se řídí Stanovami, kde základní údaje definuje Článek I. Všeobecná ustanovení. V souladu
s ustanovením § 3042 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tyto Stanovy mění předchozí název „Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky“ na „Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek“. Sídlem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaného spolku je hlavní město Praha, ulice Krakovská, číslo popisné 1695, číslo orientační 21, PSČ 110 00.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále „SONS ČR, z. s.“) je
samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem.

Poslání a cíle
Naše poslání
Problém slepoty není ve slepotě samotné, ale v tom, že o ní ostatní téměř nic nevědí, a proto se jí bojí. Slepota není
konec, slepota může být nový začátek, záleží jen na nás. Proto existuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, spolek s celorepublikovou působností, s více než stoletou tradicí svých svépomocných předchůdců,
spolek s téměř desetitisícovou členskou základnou nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců. Slepota není život ve tmě – spíše než očima vidíme srdcem a rozumem a jsme schopni myslet, pracovat a tvořit stejně jako všichni ostatní, jen se k tomu musíme naučit používat alternativní techniky.
SONS je přístavem, kde se scházíme, kde pomáháme sobě i druhým, kde poskytujeme služby sociální a k nim
služby související. Služby jsou poskytovány jednak SONS samotnou a jednak jejími dceřinými společnostmi s kvalitním profesním a vzdělávacím zaměřením.

Naše aktivity






Vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stadiu po ztrátě zraku;
Podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů.
Podpora setkávání, navazování kontaktů a vzájemná motivace v aktivizačních klubech.
Odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany.
Ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování
problematiky zrakového postižení.

Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé SONS zřídila jako dceřiné obecně prospěšné společnosti, usilujeme o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost byly co nejlepší. Konkrétní podoba služeb se odvíjí od potřeb klientů, obecně je lze charakterizovat takto::
 Výuka prostorové orientace, vytvoření či zlepšení dalších návyků a dovedností směřujících k začlenění
do společnosti (další rehabilitační kurzy jako např. sebeobsluha, čtení a psaní bodového písma, práce
s počítačem, reedukace zraku, nácvik vnímání a vytváření reliéfních vyobrazení, nácvik sociálních dovedností
a nácvik obsluhy speciálních pomůcek).
 Odborná poradenská činnost (odborné sociální poradenství, poradenství ohledně architektonických bariér),
provoz půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, navigační systém pro nevidomé, digitalizace textů,
vydávání periodik pro osoby se zrakovým postižením, průvodcovské, předčitatelské a další odborné služby.

Vedení organizace
Mgr. Václav Polášek
prezident
e-mail: prezident@sons.cz
PhDr. Rudolf Volejník
viceprezident
tel.: 221 462 469
e-mail: volejnik@sons.cz
Mgr. Veronika Pokorná
výkonná ředitelka
tel.: 602 685 770
e-mail: pokorna@sons.cz
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Úvodní slovo viceprezidenta
užitečné iniciativy šité době na míru; oblastní odbočky,
kluby a krajská TyfloCentra se střediskem Dědina v čele
se chopily hromadného šití roušek, lidé si vzájemně
pomáhali a jarní vlnu zdárně překonali. V průběhu čtyř
letních měsíců jako by se život vrátil do normálu: probíhaly rekondiční pobyty, některé kulturní akce, oblastní shromáždění atd. I Republiková rada se po mírném
rozvolnění sešla dne 27. května ve venkovních prostorách našeho Střediska výcviku vodicích psů.
S říjnem se však na naši zemi obořila daleko prudší vlna
pandemie, které padly za oběť nejen stovky, ba tisíce neznámých lidí z rozhlasových či televizních zpráv,
nýbrž i osoby nám všem známé a blízké: za všechny
vzpomeňme několik nevidomých učitelů hudby, funkcionářů oblastních odboček a zakladatele a ředitele
Tyfloservisu PhDr. Josefa Cerhu, přímo voleného člena
Republikové rady (jeho nekrolog napsal pro náš časopis Zora prezident Václav Polášek).
Vážení členové, zaměstnanci, spolupracovníci,
dobrovolníci, příznivci, dárci!

Týden nato nastal nový letopočet a všechny naše
bezprostřední plány se zhroutily jako domeček z karet. Celostátní volební shromáždění nemohlo proběhnout ani v květnu, ba ani v náhradním říjnovém termínu.
Všechny vrcholné orgány SONS volené na celostátním
shromáždění přesluhují do roku 2021 ve shodě s příslušnými ustanoveními zákona č. 191/2020 Sb.

Mohlo by se zdát, že nás opakovaně útočící pandemie
srazí na kolena; to však nemůže připustit žádné, své
důstojnosti hodné, lidské společenství včetně komunity nevidomých a slabozrakých. Proto navzdory nouzovému stavu a za přísného dodržování předepsaných
hygienických podmínek proběhl 21. ročník celonárodní
sbírky Bílá pastelka (podrobněji viz příslušnou kapitolu této Výroční zprávy). V ulicích měst jsme v tričkách
s logem Bílé pastelky a Lions Clubu prodávali pastelky poprvé tři dny (v předchozích letech jsme vyráželi
pouze na jeden den). Těch rozdílů však bylo mnohem
víc – a v jistém smyslu ku prospěchu svépomocného
charakteru spolku: zatímco tradičně prodávali pastelky
hlavně středoškoláci, tentokrát jsme si museli bez hojné
účasti školní mládeže pomoci hlavně sami: s kasičkami
a pastelkami procházeli ulicemi větších i menších obcí
členové, jejich rodinní příslušníci, přátelé, podporovatelé a příznivci. A ježto nás i tak zákonitě muselo být míň
než v letech hojnosti, kdy města brázdily tisíce náctiletých dobrovolníků, veřejnost nebyla skoupá a za tři
propršené dny se nám podařilo nasbírat milion sto tisíc
korun.

Jarní vlna pandemie ochromila typické spolkové aktivity (setkávání, výlety, besedy apod.). Zato se vynořily

SONS ani v roce 2020 nepolevila v důsledné politice
zaměstnávat co největší počet zrakově i jinak zdravotně

V pátek 6. března 2020 se konalo poslední plánované zasedání Republikové rady SONS ČR, z. s. v jejím
sedmém funkčním období. Na pořadu jednání byla jako
bod 4) programu Příprava X. celostátního shromáždění svolaného do Tábora na 22., 23. a 24. května 2020.
Byly doladěny poslední podrobnosti Republikové radě
příslušející a vycházeje z veskrze dělné a přátelské atmosféry i z příznivých zpráv o hospodaření a o činnosti,
které už na delegáty čekaly, jsem s přiměřenou dávkou
skromné hrdosti očekával blížící se den, kdy bude kormidlo našeho spolku předáno novému vedení.
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postižených osob. Naše filozofie v této oblasti zůstává
po léta stejná: zdravotně postiženému člověku v produktivním věku, který může a chce pracovat, mají být
vytvářeny možnosti profesního uplatnění.

o rovnosti pohlaví, osud bodového písma v Evropě,
styk s EU a další) probíhají povětšině on-line. Česká republika je i díky státní podpoře vzorným plátcem členských příspěvků v Evropské i Světové unii nevidomých.

V roce 2020 byla dovršena optimalizace sociálních
služeb v rámci činnosti zakladatele a jím založených
obecně prospěšných společností. Proces trval několik
let (velmi aktivně od roku 2016 na základě usnesení IX.
celostátního shromáždění, viz také Výroční zprávy z let
2016-2019). Výstupem jsou čtyři dokumenty: Optimální
RRS Dědina, o.p.s., Optimální SONS ČR, z. s.,
Optimální Tyfloservis, o.p.s. a optimální TyfloCentrum,
o.p.s. Díky aktivnímu zapojení zakladatele ve správních a dozorčích radách dceřiných společností i díky
vstřícné spolupráci ředitelů jednotlivých společností
se zakladatelem a mezi sebou spoluvytváříme pevnou strukturu sociálních a jiných služeb, které nevidomí a slabozrací občané ČR jinde nenajdou a nezbytně
k životu potřebují.

Jednou z našich dlouhodobých zásad je spolupráce
a vzájemná podpora s ostatními skupinami zdravotně postižených, je-li to ve společném zájmu a není-li to
na úkor některého z partnerů. Dokladem budiž aktivní účast našeho prezidenta na zasedáních Vládního
výboru pro osoby se zdravotním postižením. Rok 2020
však přinesl i jiné doklady našeho zapojení do dobročinných aktivit: Cenu Dr. Opitze udělovanou každoročně Milosrdnými bratry – Salesiány obdržel za dlouholetou práci ve prospěch zdravotně postižených prezident
Václav Polášek.

Navzdory pandemii byla SONS účastna i několika zahraničních aktivit: v únoru jsme stačili hostit pravidelné
čtvrtletní zasedání řídicího výboru Evropské unie nevidomých, jehož členem je náš prezident již více než dvacet let. Poté mne spolu s prezidentem na onom památném „před-novo-letopočtovém“ zasedání Republiková
rada potvrdila jako delegáty na desáté valné shromáždění Světové unie nevidomých v Madridu. Červnový
termín 2020 byl přirozeně zrušen a mohu konstatovat,
že Světová unie nevidomých si s nenáležitě prodlouženým mandátem hodnostářů žádné starosti nedělá.
Prostě se o tom mlčí a valné shromáždění bylo jednoduše o rok odročeno s nadějí, že se všichni ve zdraví
v Madridu sejdeme. Zájemce čtoucí tuto zprávu někdy
v červnu 2021 nechť uhodne, zda se tento záměr vydařil. Všechny ostatní aktivity zaměřené na zahraniční spolupráci (kultura, bariéry, zvyšování povědomí

V tomto stručném úvodu není prostor pro rozvažování
nad všemi prioritami našeho spolku; k jejich podrobnějšímu výkladu nechť čtenáři poslouží tato Výroční zpráva, naše internetové stránky, Facebook a stránky Bílé
pastelky, jakož i každodenní setkávání na úrovni oblastních odboček, celostátních klubů, pobočných spolků,
dceřiných společností, všech ostatních organizačních
jednotek i ústředí.
Závěrem bych rád upřímně poděkoval všem těm, kdo
nám pomáhají naplnit poslání a cíle, které jsme si předsevzali – tedy všem dárcům, dobrovolníkům, příznivcům, ale samozřejmě také spolupracovníkům, dobrovolným funkcionářům a zaměstnancům našeho spolku.
Díky nim SONS spolu se svými dceřinými společnostmi
v roce 2020 prokázala, že je připravena čelit důsledkům
v moderních dějinách nevídané celosvětové pohromy.



Rudolf Volejník, viceprezident
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Organizační uspořádání
Základními organizačními jednotkami SONS jsou její oblastní odbočky, profesní a zájmové celostátní kluby, odborná střediska a pobočné spolky. Členové oblastní odbočky volí na Oblastním shromáždění své delegáty pro
Celostátní shromáždění, které je nejvyšším orgánem SONS. Delegáti na Celostátním shromáždění volí prezidenta, viceprezidenta, přímo volené členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise. Republiková rada je
kromě přímo volených 7 členů, prezidenta a viceprezidenta tvořena také předsedy 14 krajských koordinačních rad,
jejichž působnost odpovídá 14 krajům ČR.
Členové registrovaní v oblastní odbočce volí rovněž na Oblastním shromáždění Oblastní radu, jejíž předseda nebo
jiný zvolený zástupce zastupuje oblast v Krajské koordinační radě, která koordinuje činnost SONS na úrovni kraje.

Odbočky a další součásti struktury
V rámci naplňování svého poslání a s cílem maximálního zefektivnění poskytovaných služeb pro nevidomé založila SONS celou řadu odborných středisek; většinou jsou ustavena jako obecně prospěšné společnosti. Jedná se
o: Tyfloservis, o. p. s., TyfloCentrum Brno, o. p. s., TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s., TyfloCentrum Jihlava,
o. p. s., TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., TyfloCentrum Liberec, o. p. s., TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.,
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., TyfloCentrum Pardubice, o. p. s., TyfloCentrum Plzeň, o. p. s., TyfloCentrum Praha,
o. p. s., TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s.
Vedle obecně prospěšných společností existují dva pobočné spolky (SONS, Středisko výcviku vodicích psů;
SONS, Tyflopomůcky) a jedna neaktivní společnost s ručením omezeným (Taktila s.r.o.).

8

Výroční zpráva 2020

Odbočky SONS a jejich činnost
Oblastní odbočky jsou prodloužené ruce SONS sahající do všech koutů České republiky. V regionech, kde odbočky působí, sdružují lidi s těžkým zrakovým postižením a zprostředkovávají jim potřebné služby. Každá odbočka je kontaktním místem, rozcestníkem a informačním centrem. Naši funkcionáři a pracovníci, kteří zajišťují činnost
na odbočkách, jsou často těmi, kdo člověka se zrakovým postižením zorientují v dané problematice, zprostředkují a nabídnou mu veškerou možnou kompenzaci, zapojí ho do škály aktivit, na které by si třeba sám ani netroufl.
Jsou zkrátka jeho průvodci a společníci na cestě za získáním větší samostatnosti a sebedůvěry.
Odbočky působí také na širokou obornou i laickou veřejnost. Ve svých regionech seznamují občany se specifiky
zrakového postižení, trpělivě vysvětlují při besedách, předávají zážitky a snaží se eliminovat komunikační i architektonické bariéry. Nedílnou součástí SONS jsou také zájmové celostátní kluby, které sdružují zrakově postižené napříč celou republikou.
Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby zajišťuje organizační a metodickou podporu 26 odbočkám, které
jsou zároveň odbornými pracovišti a poskytují registrované sociální služby, 33 odbočkám, kde pracují administrativní a organizační pracovníci, 10 odbočkám, které jsou spravovány dobrovolnými funkcionáři a 6 celostátním klubům.
Rok 2020 byl pro pracovníky SONS vzhledem k pandemii plný změn a přizpůsobování se nové situaci. Téměř
polovinu roku nebylo možné realizovat běžné kontaktní aktivity, které přispívají k integraci zrakově postižených
a k prevenci sociálního vyloučení. I v době pandemie byly však odbočky stále aktivní. Každé pracoviště vytvořilo
vlastní unikátní systém aktivizace členů a uživatelů služeb na dálku. U řady těchto aktivit bylo nutné využít komunikačních technologií, zejména mobilní telefon s přístupem na internet, tablet, notebook či stolní počítač. Uskutečnila
se tak řada online setkání nad různými tématy, přednášky a kulturní aktivity. Mezi oblíbené patřily ruční práce či
vaření přes Skype, různé lekce cvičení pořádané lektory buď přímo přes internet, nebo nahrané a rozesílané lidem,
kteří neměli možnost připojení, SUDOKU pro nevidomé na dálku, různé soutěže a kvízy, reminiscence po telefonu,
streamování online koncertů, online ambientní projekce a spousta dalších obdobných aktivit.
V měsících, kdy to situace umožnila, se odbočky věnovaly aktivizaci a spolkové činnosti kontaktní formou. Pořádaly
přednášky, besedy, prezentace pomůcek, koncerty, výlety, zájezdy, zájmové kluby (tvoření, vaření, cizí jazyky, cvičení, plavání, turistika, bowling, showdown, tréninky paměti, hraní hmatových her, zvuková střelba, čtenářské kluby,
procvičování bodového písma, procvičování práce s ozvučenou technikou a speciálními softwary). V roce 2020
bylo na oblastních odbočkách uspořádáno 2963 zájmových klubových aktivit, kterých se zúčastnilo 14 435 osob.
Pořádání klubových akcí a osvětové aktivity byly podpořeny Úřadem vlády ČR v rámci projektu Svépomoc a osvěta – cesta k porozumění a integraci částkou 3 307 410 Kč.
Dlouhodobě realizovanou aktivitou oblastních odboček jsou rehabilitačně edukační či rehabilitačně rekondiční pobyty zaměřené na překonávání negativních důsledků zrakového postižení. V roce 2020 bylo naplánováno
14 rekondic. Navzdory pandemii se uskutečnilo 16 pobytů pro celkem 336 osob, které byly podpořeny v dotace
Ministerstva zdravotnictví České republiky částkou 663 850 Kč, z čehož bylo 522 120 Kč využito a 141 730 Kč vráceno. Celkový rozpočet na tuto aktivitu činil 1 493 008 Kč.
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Liberec
Jablonec n. Nisou
Česká lípa
Semily

Ústí n. L.
Most
Chomutov

Mladá Boleslav

Louny

Karlovy Vary

Hořovice

Tachov

Hradec Králové

Praha sever
Praha východ
Praha západ Praha střed

Rakovník

Cheb

Beroun
Rokycany
Plzeň město

Kolín

Praha jih

Trutnov
Vrchlabí
Náchod
Jeseník

Lysá n. Labem

Kladno

Jičín

Pardubice

Opava

Chrudim

Plzeň jih

Havlíčkův Brod

Domnažlice
Písek

Pelhřimov

Jihlava

Blansko

Jindřichův
Hradec

Třebíč

Nový Jičín

Brno Kyjov
střed

Č. Budějovice

Havířov-Orlová
Frýdek Místek
Třinec

Přerov

Prostějov

Brno
sever

Strakonice
Č. Budějovice město

Olomouc

Žďár n. Sázavou

Tábor

Prachatice

Ostrava

Česká třebová

Benešov

Příbram

Karviná

Bruntál

Šumperk

Vsetín

Kroměříž

Zlín

Uherské
Hradiště

Č. Krumlov

odbočky poskytující registrovanou sociální službu
odbočky s pracovišti organizující spolkové aktivity a poskytující další služby
odbočky bez pracoviště organizující spolkové aktivity

Celostátní zájmové kluby:
Klub držitelů vodicích psů, Klub učitelů hudby se zrakovým postižením, Vokál klub, Cech masérů zrakově
postižených, Qardo club, Aktiv klub.

Odbočky se liší podle stavebních dispozic,...
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... ale podobají v podstatných věcech, například vybavením.

Z Františkových Lázní do Ameriky během jednoho odpoledne
Milá zpětná vazba k aktivitám od naší členky
Co nedokáže žádná cestovní kancelář, dokázalo nám zprostředkovat vedení karlovarské odbočky
SONS. Předsedkyně odbočky a její pomocnice nám
umožnily prožít týden splněných přání na relaxačním
pobytu ve Františkových Lázních. Každý den jsme
měli na výběr z mnoha aktivit – cvičení v parku před
snídaní, vycházky krásnými parky, oblíbené plavání
a cvičení v bazénu za pomoci pomůcek na plavání
i cvičení ve vyhlášeném Aquaforu. Tam nás naše tři
víly provázely a hlídaly nejen plavce, ale především
nás neplavce. Hráli jsme společenské hry pro nevidomé, stříleli, a pobavily nás i vědomostní testy. Paní
Jana Pytlíková nás masírovala, což bylo velice příjemné. Společně jsme navštěvovali cukrárny a kavárny.
Kdo měl zájem, byla mu umožněna návštěva několika
koncertů. Doprovod na všechny pořádané akce byl
vždy perfektně zabezpečený. To hlavní – ubytování
a stravování v hotelu Melodie bylo zajištěno zásluhou
paní Jenčíkové a představovalo skutečnou třešničku

Některé odbočky disponují velkorysým prostorem,...

na dortu. Panu řediteli a veškerému personálu hotelu
Melodie patří velký dík za projevenou empatii k našim
potřebám. Ve všech ohledech nám vycházeli vstříc.
A na závěr to nejdůležitější: bez finanční pomoci města Ostrov, města Loket a Statutárního města Karlovy
Vary by se tento kouzelný a báječný pobyt neuskutečnil. Děkujeme všem našim sponzorům za finanční pomoc a našim třem dobrým vílám za vše, co pro
nás dělaly a dělají dosud. Přijměte, prosím, od nás
všech poděkování, jsme rádi, že Vás máme. Za nikoho jiného bychom Vás nevyměnili. Přípitek na zdraví
byl většinou minerální vodou, tak ať nám všem zdraví
slouží. Těšíme se na každé setkání s Vámi a přejeme jen bezproblémové, spokojené klienty. Buď vítán,
kdo s dobrým úmyslem přicházíš do naší organizace
S O N S.
Děkujeme


Anna M.

... jiné nabízejí spíše komornější prostředí.
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Sociální služby poskytované na našich odbočkách
Naše organizace poskytuje sociální služby registrované dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
na 26 oblastních odbočkách a na pražském ústředí.
Pracovníci v sociálních službách si vzhledem k epidemiologické situaci prohloubili svoji kvalifikaci rovněž online
na akreditovaných vzdělávacích programech, metodických seminářích a kurzech zajišťovaných převážně vlastní
organizací. Vzdělávání sociálních pracovníků proběhlo rovněž online formou doškolovacího kurzu s cílem obnovit,
upevnit a doplnit kvalifikaci, a to v rozsahu 24 hodin v rámci akreditovaného programu SONS Sociální poradenství
pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (podle § 66 zákona č. 108/2006 Sb.)
Aktivizační služby provozujeme formou aktivizačních, výchovných a vzdělávacích aktivit a sociálně terapeutických
programů, zaměřených na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci zrakové nedostatečnosti
(rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a dovedností souvisejících se sebeobsluhou, pohybové a sportovní aktivity, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, kulturní aktivity a akce atd.).
Individuálních prací s uživatelem pořádaných našimi pracovišti v rámci sociálně aktivizačních služeb se v roce 2020
zúčastnilo 2060 osob. Skupinových a klubových (tedy opakovaných) akcí proběhlo 1450 pro 10 223 zúčastněných.
Výše uvedených služeb (jednorázových i skupinových / klubových akcí) využívají mnozí klienti opakovaně.
V současné době mají téměř všechna naše pracoviště poskytující registrované sociálně aktivizační služby minimálně dva kvalifikované pracovníky pro výkon této činnosti. Nejenže se zvýšila míra zastupitelnosti pracovníků, ale uživatelům služeb se tak nabízí více možností (druhů aktivit) a podstatně se zvýšil časový rozsah služby. Některé menší organizačně nenáročné aktivity vedou ve spolupráci se zaměstnancem sami uživatelé, což je dobrým příkladem
při překonávání obtíží spojených s handicapem.
Pro naši cílovou skupinu se v rámci služby kromě již osvědčených aktivit začaly v poslední době rozvíjet i nové aktivity
ve formě distanční. Díky schopnému vedení mnohých našich pracovníků se tak podařilo zapojit hodně uživatelů, kteří
dříve komunikaci prostřednictvím internetu nevyužívali, a v této době nebyli odkázáni pouze na telefonický hovor.
Další aktivity pak probíhaly pouze v době rozvolnění. Např. novinka ve světě fitness cvičení na páse H.E.A.T., relaxační bubnování dobré k procvičování mozkových hemisfér, k soustředění na činnost a v neposlední řadě k uvolnění nahromaděného stresu a emočního napětí. Solná jeskyně reprezentuje velmi oblíbené aktivity, které napomáhají k upevnění zdraví. Turistika s holemi nordic walking patří k základním druhům sportů vhodných pro osoby se
zrakovým handicapem.
V rámci služby také provozujeme půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Zde si
mohou klienti na základě sepsané smlouvy a složení vratné kauce zapůjčit pomůcku domů, a tak se s ní blíže seznámit. Rovněž si ji mohou vyzkoušet přímo na pracovišti, kde si za odborného dohledu a konzultace mohou nacvičit její ovládání. Tuto službu velmi vítají ti, kteří se rozhodují o pořízení kompenzační pomůcky, nebo kterým se
pomůcka pokazila a potřebují ji k běžnému životu, než si obstarají novou.
Služba byla podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 6 781 000 Kč.
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Odborné sociální poradenství (podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.)
Osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) poskytujeme základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového
postižení.
V průběhu roku 2020 bylo poskytnuto 1649 individuálních poradenských služeb v rámci registrovaného odborného sociálního poradenství 899 klientům, 27 kolektivních poradenství na hromadných akcích pro 208 klientů v rámci
základního poradenství. Počet služeb byl značně omezen v důsledku výskytu pandemie COVID-19.
V souladu s posláním služby jsou jednotlivé poradny personálně i materiálně vybaveny tak, aby mohly účinně zajišťovat sociální poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Vchody do budov jsou opatřeny zvukovým
navigačním majáčkem, který usnadňuje těžce zrakově postiženým lidem orientaci. Pracoviště jsou vybavena PC
se speciálním SW pro zrakově postižené, elektronickými pomůckami s hlasovým výstupem a dalšími pomůckami
vhodnými pro naši cílovou skupinu.
Poradenství bylo poskytnuto zejména v následujících oblastech:
 pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (493)
 základní občanskoprávní poradenství (386)










příspěvek na zvláštní pomůcku (351)
informace o pomůckách (277)
příspěvek na péči (202) a mobilitu (73)
zprostředkování navazujících služeb (267)
obecné konzultace k problematice zrakového postižení (240)
průkaz osoby se zdravotním postižením (159)
poradenství v oblasti sociálních služeb (114)
důchodové pojištění (100)
jiné (364)

Naši sociální pracovníci v mnoha případech pomohli uživatelům se sepsáním konceptů odvolání proti rozhodnutí úřadů práce: rozhodnutí o zamítnutí žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo přiznání nižšího příspěvku
na zvláštní pomůcku či rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zvýšení příspěvku na péči nebo o průkaz osoby se zdravotním postižením.
Dotazy klientů se zrakovým postižením se týkaly také práva rodinného, dědického a závazkového. Uživatelé se
dotazovali na otázky týkající se zdravotního a nemocenského pojištění a pracovně-právních záležitostí. Podmínky
zaměstnávání osob se zdravotním postižením zajímaly jak zrakově postižené uživatele, tak jejich potenciální
zaměstnavatele.
Tato služba byla podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 208 000 Kč.
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Sociálně právní poradna Praha
Personálně nejvíce obsazenou je právní poradna v Praze, která v roce 2020 poskytla poradenské služby především těžce zrakově postiženým občanům hlavního města Prahy, a to v objemu 499 individuálně poskytnutých služeb 374 uživatelům.
Služba byla podpořena neinvestičním grantem v sociální oblasti z rozpočtu hl. města Prahy částkou 222 000 Kč.

Nejen naši sociální pracovníci, ale i další zrakově postižení občané měli k dispozici nové vydání příručky „Přehled
základních sociálněprávních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany“, aktualizované
vydání (zpracovali JUDr. Pavel Ptáčník, JUDr. Václava Baudišová a Mgr. Luboš Zajíc). Publikace byla zveřejněna
v Knihovně digitálních dokumentů https://www.kdd.cz/index.php?page=detail&id=17688, přímý odkaz ke stažení:
http://kdd.cz/file.php?id=17688.
Pravidelně měsíčně byly vydávány a rozesílány na všechny oblastní odbočky „Informace a odpovědi na dotazy ze
Sociálně právní poradny SONS“ a další články na právní téma byly zveřejněny v časopise ZORA, prostřednictvím
webových stránek www.sons.cz a konference Vis-Imp (autory byli pracovníci právní poradny SONS ČR, z. s. Praha
Mgr. Luboš Zajíc a JUDr. Václava Baudišová).
Nejvíce klientských dotazů spadalo do oblasti základního občanského poradenství, celkem 131. Jde o širokou oblast, zahrnující dotazy na to, zda nevidomý může být svědkem při uzavírání manželství, pomoc při podání návrhu
na rozvod manželství, časté jsou dotazy na platnost podpisů, jak postupovat při jejich úředním ověřování, na platnost či neplatnost výpovědi z nájmu bytu, na pravidla oddlužení, atd. Druhá největší várka dotazů se týkala příspěvku na zvláštní pomůcku, celkem 70. Následovaly dotazy na příspěvek na péči (49), důchodové pojištění (45)
a průkaz osoby se zdravotním postižením (39).
Pro lepší představu, s čím se na nás klienti obracejí, uvádíme dva skutečné příklady (jména klientů
jsme změnili):

14

Paní Petře, těžce slabozraké klientce, která ke čtení
a psaní potřebuje zvětšovací digitální lupu s hlasovou
podporou, samostatný pohyb po ulici je pro ni velmi
obtížný a oproti jiným nevidomým jí život komplikuje
ještě atopický ekzém, jenž jí brání v dlouhodobějším
používání bílé hole, byl odňat příspěvek na péči. Proti
tomuto rozhodnutí paní Petra podala odvolání, ale
sociální šetření, které následně proběhlo, bylo podle
jejího názoru neobjektivní a poznamenané neprofesionalitou sociální pracovnice Úřadu práce. Po neúspěšném odvolání se paní Petra obrátila na naši

poradnu. Během rozhovoru s klientkou a po pročtení
dokumentace jsme dospěli k názoru, že zde jednoznačně existují důvody pro podání správní žaloby. Tu
jsme klientce po dalších telefonických konzultacích
připravili a s napětím očekávali, jak soudní řízení dopadne. Klientka uspěla, správní soud jí dal za pravdu a s patřičným odůvodněním věc vrátil příslušnému Úřadu práce, který nakonec klientce příspěvek
na péči, jenž jí po právu náležel, přiznal a za dobu
předcházejícího řízení, šlo cca o 18 měsíců, příspěvek
doplatil.

Panu Jiřímu byla zamítnuta žádost o příspěvek na digitální zápisník s hlasovým výstupem nebo braillským
displejem proto, že posudkový lékař špatně zhodnotil
zprávu oftalmologa a usoudil, že má-li Jiří zachovaný

světlocit, nejedná se o praktickou nevidomost. Díky
odvolání, které jsme panu Jiřímu pomohli sepsat, však
posudkový lékař a následně Úřad práce své pochybení uznali a příspěvek na pomůcku byl klientovi přiznán.

Výroční zpráva 2020

Samozřejmě že zdaleka ne každý klient, který se na naši poradnu v roce 2020 obrátil, uspěl tak, jako klienti
ve dvou popsaných případech. Někdy nároky, jež klienti vznášeli, skutečně nebyly oprávněné, někdy také proto, že
právo a spravedlnost nejsou vždy totéž. Naší snahou však je vždy klientům v rámci legislativou daných limitů maximálně pomoci.
Obhajoba práv osob se zrakovým handicapem
Kromě toho, že o legislativě informujeme, snažíme se její tvorbu také aktivně ovlivňovat; v roce 2020 jsme se věnovali:
 spolupráci s MPSV na úpravách přílohy vyhlášky, která obsahuje seznam zvláštních pomůcek, na něž lze získat
příspěvek,
 účasti s podpůrným stanoviskem při jednání o vznikajícím zákonu o právech osob doprovázených psy se
speciálním výcvikem, jehož putování legislativním procesem však dosud nedosáhlo svého cíle,
 připomínkování novely zákona o sociálních službách,
 účasti na tvorbě Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025.

Naši dobrovolníci
Projekt Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením je dlouhodobě podporován prostředky Ministerstva
vnitra ČR. Jsme organizací zároveň vysílající i přijímající dobrovolníky. Vysíláme dobrovolníky do krajských
TyfloCenter, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci, na druhé straně přijímáme dobrovolníky v oblastních odbočkách SONS.
Do dobrovolnického projektu je zapojeno v současné době celkem dvanáct našich pracovišť (Blansko, Benešov,
Kyjov, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Přerov, Prostějov, Příbram, Šumperk, Vsetín, Zlín) a tři krajská TyfloCentra
(Olomouc, Ostrava a Plzeň).
Dobrovolníci pomáhají při zvyšování míry integrace nevidomých a slabozrakých osob do společnosti, pomáhají jim
vést smysluplný, plnohodnotný a spokojený život a díky možnosti zapojení lidí bez zrakového handicapu do různých aktivit seznamuje okolní společnost se situací zrakově postižených.
Dobrovolník se může zapojit do skupinových aktivit pořádaných na některém z našich pracovišť anebo může spolupracovat individuálně s klientem. Mezi pravidelné skupinové aktivity patří tvořivé dílny (keramika, pletení košíků,
klub šikovných rukou apod.), rekondiční pobyty a sportovně-aktivizační pobyty s klienty. Individuálně může dobrovolník klienta doprovázet při pěší turistice, jízdě na dvojkole, při plavání apod.
V roce 2020 nás zasáhla pandemie koronaviru, vyhlášení nouzového stavu, a to se podepsalo na počtu odpracovaných hodin dobrovolníků. Návštěvy byly možné po předchozí telefonické dohodě a za dodržení všech hygienických podmínek.
V roce 2020 nám pomohlo celkem 105 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 6000 hodin.
 SONS ČR, z. s.: 84 dobrovolníků; 4878,45 hodin
 TyfloCentra: 21 dobrovolníků; 1170 hodin
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Příběh dobrovolnice Jarmily D.
Oblastní odbočka Vsetín
Paní Jarmila se narodila koncem roku 1951. Od dvacátého roku svého života, kdy se jí narodil nevidomý syn Zdeněk, působí v oblasti osob se zrakovým
postižením. Manžel jí tragicky zemřel ve velmi mladém věku a paní Jarmila jako samoživitelka vychovala dva syny. Nevidomý Zdeněk vyžadoval speciální
péči. Díky obrovskému úsilí maminky je dnes platným a rovnocenným partnerem zdravé veřejnosti. Již
od velmi útlého věku Zdeňka, tehdy ještě s manželem, organizovali pod hlavičkou Svazu invalidů rozmanité kurzy a pobyty, kterých se v rámci integrace
účastnily i různě zdravotně postižené děti. Díky skvělému rodinnému zázemí Zdeněk vystudoval gymnázium, stal se masérem, založil vlastní rodinu a spolu
s manželkou vychovali dnes již dospělé děti. Zdeněk
celý život pracuje jako masér, je po všech stránkách
soběstačný a je zářným příkladem pro mnohé nevidomé osoby.
Obrovský podíl na tom, jak si dnes Zdeněk vede, má
právě naše dobrovolnice Jarmila, v minulosti věnovala spoustu dobrovolnických hodin též dopomoci
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bývalému předsedovi OO Vsetín panu Jaroslavu
Davidovi, který měl velmi těžké kombinované postižení, a dopomoc byla nutná nejvíce v posledních chvílích jeho života.
Paní Jarmila se více než 15 let věnuje organizování pravidelného klubu „Posezení s harmonikou“,
kde stmeluje osoby se zrakovým postižením a jejich
průvodce. Připraví nejen program, ale i občerstvení,
přání jubilantům s recitací vlastních básniček, a potěší drobným dárečkem, který mnohdy sama vyrobí.
Je ještě celá řada nezmíněných aktivit, kdy tato žena
působí nejen svou pomocí, ale i svým neustálým
optimismem, laskavým slovem, psychickou podporou, zvláště v „covidové“ době, kdy se podílela na šití
roušek.
Po celý svůj život velmi obětavě, citlivě, pečlivě a laskavým slovem přistupuje nejen k osobám se zrakovým postižením.
Není tedy divu, že jí Rada města Vsetína za tuto záslužnou činnost udělila cenu „Osobnost neziskového
sektoru roku 2017 za sociální oblast“.

Realizované projekty
SONS každoročně realizuje desítky projektů, níže uvádíme některé vybrané.

Svépomoc a osvěta – cesta k porozumění a integraci
V roce 2020 byl realizován projekt Svépomoc a osvěta – cesta k porozumění a integraci 2020 IV. financovaný
Úřadem vlády ČR částkou 3 307 410 Kč.
Náplní projektu byla realizace osvětových činností, svépomocných spolkových a klubových aktivit a dále pak aktivit
zahraničních. Poskytnutá dotace sloužila na pokrytí provozních a zejména mzdových nákladů našich zrakově postižených zaměstnanců odboček.
V rámci projektu probíhaly následující aktivity:
 Neformální setkání za účelem prevence sociálního vyloučení a zvýšení informovanosti zrakově postižených osob
(téměř 1700 akcí)
 Kroužky určené k rozvoji sociálních a pracovních dovedností, např. využití moderních technologií pro vyhledávání
informací, angličtina pro vyhledávání informací ze zdrojů v anglickém jazyce (téměř 250 akcí)
 Exkurze pro snížení informačního deficitu zrakově postižených osob (64 akcí)
 Vydávání oblastních bulletinů (46 titulů s převážně měsíční periodicitou)
 Osvětové aktivity o životě nevidomých a slabozrakých osob, besedy pro veřejnost, veřejné prezentace, dny
otevřených dveří našich odboček (více než 40 akcí)
 Odborné besedy o kompenzačních pomůckách, legislativních změnách apod., kurzy, semináře, přednášky (více
než 160 akcí)
Spolkových a klubových aktivit sloužících ke zvýšení motivace osob se zrakovým postižením k zapojení do společnosti a prevenci sociálního vyloučení bylo realizováno přes 2000 za účasti téměř 7500 osob. Osvětových aktivit
(besed, prezentací, kurzů, seminářů) se zúčastnilo 1393 osob.

OPZ – audit řízení sociálních služeb, návazné vzdělávací aktivity
V roce 2020 jsme obdrželi finanční podporu z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu s názvem
Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb. Realizace projektu byla zahájena v červnu 2020. V rámci projektu dojde ke zhodnocení stávajícího způsobu poskytování sociálních služeb, analýze stávajících procesů
v organizaci, identifikaci slabých míst, vytvoření plánu rozvoje a započetí implementace změn. Díky realizaci projektu
dojde ke zmapování vzdělávacích potřeb našich pracovníků zajišťujících sociální služby a jejich uskutečnění.
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost částkou ve výši 2 542 500 Kč.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zajištění ochranných
Výroční zpráva 2020
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pomůcek
V souvislosti s pandemickou situací jsme obdrželi mimořádnou dotaci od MPSV na nákup ochranných pomůcek
a dezinfekcí ve výši 109 920 Kč. Ochranné pomůcky nakoupené z dotace byly distribuovány podle požadavků
na jednotlivá pracoviště poskytující sociální služby.
Velmi významnou součinnost nám v zajišťování ochranných pomůcek poskytla Nadace profesora Vejdovského,
a to nejen pro zaměstnance, ale též pro členy našeho spolku, jichž je více než 8000. Zásobila nás dezinfekcí
v osobním balení a rouškami.

Přenos zahraničních iOS aplikací a JAWS zvukových tutoriálů
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška v období od ledna 2020
do března 2021. Výše přiznaného příspěvku byla 50 000 Kč.
Projekt je přímým pokračováním v roce 2020 ukončeného projektu „Přenos zahraničních iOS aplikací a metodické
školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené“. Nebyla však přijata jeho podstatná část týkající se lokalizace mobilních aplikací a uspořádání série navazujících workshopů.
Cílem redukovaného projektu byly:
 překlad a výroba 1 zvukového tutoriálu k aplikaci Skype s odečítačem JAWS;
 výroba 2 vlastních zvukových tutoriálů k aplikacím Google Dokumenty a Microsoft Edge s odečítačem JAWS.
Uživatelům odečítacího programu JAWS se tak dostanou do ruky první tutoriály v českém jazyce vztažené k aktuálním programům dneška. Zrakově postiženým občanům, a to nejen používajícím odečítací program JAWS, by se
tak měla výrazně zjednodušit a zefektivnit práce s těmito aplikacemi.
OO Uherské Hradiště – Asistivní technologie pro vzdělávání zrakově postižených – 22 100 Kč

Vybavení pracovních míst SONS výpočetní technikou
Nákup deseti regionálních licencí SW Zoomtext částkou 50 000 Kč a nákup multilicencí operačního systému
WINDOWS 10 Professional a Office 2019 Standard do nových zařízení – celkem jedenácti stolních počítačů a notebooků, a to ve výši 19 712 Kč.

Na základě našich žádostí jsme získali ve třech fázích věcný dar v podobě 14 notebooků, 9 stolních počítačů a 8
monitorů, které jsme využili pro zaměstnance oblastních odboček SONS ČR, z. s.

18
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Projekty odboček
OO Chrudim – PERSAN – Pro Efektivní Rozvoj Slabozrakých A Nevidomých – 70 000 Kč
 zakoupení dataprojektoru a promítacího plátna, pomůcek pro rukodělné aktivity, uhrazení jízdného a autobusu
na společné výlety, vstupného, tisku časopisu Maják a pronájmu místnosti na výroční shromáždění OO
OO Praha západ – Podpora komunitních aktivit pro nevidomé a slabozraké – 52 200 Kč
 kreativních dílen a volnočasových aktivit
OO Liberec – Pomáháme si (zorientovat se) v životě – 32 900 Kč
 zakoupení kompenzačních pomůcek
OO Mladá Boleslav – Rozvoj aktivit pro členy a klienty sociálních služeb pomocí nové techniky – 46 000 Kč
OO Nový Jičín – Vybavení pro klienty a zaměstnance s těžkým zrakovým postižením – 39 866 Kč
 pořízení kompenzačních pomůcek a PC
OO Příbram a OO Opava – Psychická a fyzická kondice = zdravý životní styl – 36 825 Kč
 pořízení hmatových stolních her a cvičebních pomůcek
OO Benešov – Benešovskem na dvoukole – 73 770 Kč
 pořízení tandemového kola, včetně nezbytného vybavení
OO Šumperk – Sportujeme v každém věku, i když špatně vidíme – 84 200 Kč
 pořízení dvoukola s e-pohonem včetně základního vybavení

Za podporu těchto projektů děkujeme NF Kaufland

Výroční zpráva 2020
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Bílá pastelka
Bílá pastelka je celostátní veřejná sbírka, která se tradičně koná u příležitosti
Mezinárodního dne bílé hole a jejímž pořadatelem je SONS ČR ve spolupráci
s Tyfloservisem, o. p. s., a krajskými TyfloCentry.
Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy čj. S-MHMP/219561/2013 byla Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku, povolena veřejná sbírka se zahájením již v roce 2013. Účelem sbírky je získávání finančních prostředků na realizaci služeb a aktivit pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.
Přispět do sbírky je možné jedním z následujících způsobů:
 bankovním převodem na účet č. 8888332222/0800, vedeném u České spořitelny, a. s.
 pomocí QR platby

 hotovostí do některé ze sbírkových pokladniček s plyšovou maketou vodicího psa
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zasláním DMS ve tvaru PASTELKA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
zasláním finančních prostředků přes server www.darujme.cz
vybráním naší organizace při nákupu na e-shopu přes platformu www.givt.cz
hotovostí do kasiček dobrovolnických dvojic během sbírkových dní

Výroční zpráva 2020

V loňském roce se poprvé konala sbírka v ulicích českých měst, proti letům předchozím, kdy byla pouze jednodenní, tři dny, a sice 12. – 14. října 2020. I za nelehké situace ovlivněné omezujícími vládními nařízeními do ulic v celé
ČR vyrazilo přibližně 730 dobrovolníků, kteří odměňovali dárce za příspěvek bílou pastelkou a záložkou ve tvaru
pastelky. Výnos z této akce do sbírky byl 1 110 109 Kč.
Pro mediální podporu kampaně byl vytvořen radiový spot, upozorňující na konání sbírkových dní. Spot vznikl
ve spolupráci s Michalem Holánem a Vojtěchem Dykem. Rozhlasový spot byl vysílán od 30. 9. do 14. 10. 2020
na následujících rádiích: Rádio Classic Praha, Rádio Express FM. Sbírka byla také v období 1. – 30. 9. 2020 komunikována formou TV spotu na obrazovkách společnosti Mediapharma v rámci celé České republiky.
Na pátek 13. 11. 2020 bylo naplánováno symbolické vyvrcholení sbírky Bílá pastelka a mělo proběhnout
Poděkování nejlepším dobrovolníkům sbírkových dní v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. V důsledku vládních nařízení se muselo toto setkání posunout na pátek 26. února 2021, bohužel ani v tomto termínu nebylo možné dobrovolníkům osobně poděkovat. Dary a ocenění jim tedy byly zaslány poštou.
Dary pro nejlepší věnovaly společnosti CZC.cz s. r. o., Student House Botič, Dermacol, Studio Ypsilon,
Nakladatelství Host a Jordi’s.
V průběhu celého roku 2020 bylo celkem sbírkou Bílá pastelka na služby pro zrakově postižené osoby získáno
5 070 730,58 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
Více informací o sbírce Bílá pastelka najdete na webu www.bilapastelka.cz a na Facebooku.

Kalendář
Již tradičně vydává náš spolek nástěnný kalendář s fotografiemi psů chovaných a cvičených ve Středisku výcviku
vodicích psů, našem pobočném spolku. Kalendář využíváme jako prezentační předmět, poděkování za podporu
pro naše podporovatele a dárce a pro členy spolku. Je možné jej rovněž zakoupit na našem e-shopu a podpořit
tak činnost organizace.

kalendář

2020
Výroční zpráva 2020

21

Masáže nevidomými maséry
Nabízíme masáže nevidomými nebo slabozrakými maséry s dlouholetou praxí v tomto oboru. Ve druhé polovině
roku 2020 jsme se zaměřili na modernizaci stávající masérny v budově ústředí spolku. Díky darům od společnosti
4home a.s. se nám podařilo vyměnit veškerý nábytek v masérně a v prostorech pro klienty. Zrenovovali jsme také
masérský stůl.

Pokračovala naše spolupráce se společností Globus ČR v. o. s., pro jejíž zaměstnance poskytujeme masáže přímo
v jejích pražských obchodních domech.
Také na moravských odbočkách SONS ve Zlíně a Vsetíně již řadu let pracují naši zkušení zrakově postižení maséři.
Ve Zlíně má stálou klientelu jeden masér a ve Vsetíně již šestým rokem úspěšně fungovalo Relaxační centrum zrakově postižených masérů, kde je dána příležitost čtyřem masérům a masérkám a dvěma pracovnicím dispečinku
s jiným než zrakovým handicapem.
V roce 2020 kvůli vládním nařízením v důsledku pandemie koronaviru bohužel došlo k výraznému poklesu tržeb
z masáží. Naše snaha je proto oslovovat nové firmy, případně hledat podobnou formu spolupráce jako s Globus
ČR v. o. s., a rozšiřovat tak portfolio nových klientů.
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Braillnet
BraillNet je nejstarším serverem / portálem pro zrakově postižené. Provozujeme jej od data jeho registrace 30. 9.
1996. V průběhu let na něm bylo nabízeno mnoho různých služeb, jako například Informační systém pro zdravotně postižené, hosting webových stránek jiných neziskových organizaci nebo poskytování mailových schránek.
Dodnes stále velmi používanou službou jsou mailové konference nabízející velmi rozsáhlou škálu témat odborných,
zájmových a i volnočasových.

Braillský tisk
Na ústředí v Praze nabízíme v rámci našich služeb možnost malonákladového tisku v Braillově hmatovém písmu
pro nevidomé.
I když v dnešní době lze skoro vše předávat v elektronické podobě, jsou stále situace, kdy je třeba text dostat
ke zrakově postiženým i na papíře. Mohou to být například poznámky k přednášce či studiu, doprovodné texty
k výstavě či klasický dopis.
Službu nabízíme jak soukromým, tak komerčním subjektům. Zahrnuje jak samotný výsledný tisk, tak odpovídající
úpravu podkladů, případně odborné konzultace nad dodaným zadáním. Braillský tisk lze kombinovat i s klasickým
černotiskovým podkladem.
V roce 2020 jsme tiskli například svatební přání, seznamy písní na CD, propagační materiál nebo instrukce pro
pacienty. Navázali jsme mj. spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kdy jsme pro jejich „CAMP Centrum architektury a městského plánování“ připravovali obecný informační leták a následně i letáky k výstavám
plánovaným, podle tč. aktuální epidemiologické situace.
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Tyflokabinet
Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které
se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty.
Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.
Klíčovou činností Tyflokabinetu je registrovaná sociálně aktivizační služba pro zrakově postižené osoby zahrnující:
 poskytování komplexních informací a konzultací v oblasti elektronických pomůcek o možnostech jejich získání
a technických parametrech, cenách a obsluze;
 demonstrace a odborné technické poradenství při výběru a pořízení náročných elektronických pomůcek;
 pořádání kurzů a školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.
Naše výuka probíhá zásadně individuálně, tj. lektor se vždy věnuje jen jednomu klientovi. Po většinu roku 2020 výuka nemohla probíhat v naší učebně, ale realizovala se distanční formou, tedy elektronicky, telefonicky či prostřednictvím nejrůznějších komunikačních programů na internetu.
Nejvíce času bylo věnováno nácviku obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek založených na bázi výpočetní techniky. Naše dlouhodobé kurzy v rozsahu nad 10 hodin absolvovalo 24 frekventantů. Nejrozšířenějšími
programy jsou odečítací programy JAWS a NVDA, zvětšovací program ZoomText a asistenční program
GuideConnect.
Většina klientů však dnes upřednostňuje krátkodobé konzultace a instruktáže, kterých se v roce 2020 uskutečnilo
522. Jejich struktura je podrobněji rozvedena v následující tabulce.

Odborné konzultace a instruktáže
Druh konzultace

Počet

hlasový výstup

64

zvětšovací program

33

práce se skenerem

12

MS Office (Word, Excel)

46

internet, elektronická pošta

110

ozvučený mobilní telefon

179

z toho BlindShell

71

braillský displej

9

práce se zvukem

15

ostatní konzultace

54

konzultace celkem

522

Z těchto několika málo uvedených čísel je zřejmé, že internet a chytrý telefon jsou dnes běžnou součástí života
zrakově postižených osob. Mladší upřednostňují dotykové telefony s operačním systémem Android či iOS, senioři
zase spíše speciální tlačítkové mobily BlindShell.
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Tyflokabinet v roce 2020 realizoval kromě kurzů a konzultací pro zrakově postižené občany i další činnosti:
 systematické vedení odborného vzdělávání a kvalifikačního růstu lektorů pro výuku nevidomých a těžce zrakově
postižených osob v obsluze speciálně upravených osobních počítačů;
 vyhledávání a testování vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro zrakově postižené osoby –
dlouhodobě se podílíme na testování odečítacího programu JAWS a mobilního telefonu BlindShell.

Zpřístupňování webů a aplikací
Dlouhodobě a systematicky se věnujeme prosazování dobré přístupnosti webu, mobilních aplikací a obecně elektronických služeb pro osoby se zrakovým postižením. Pro mnoho nevidomých a slabozrakých je možnost bezbariérového využívání nejrůznějších online služeb jedním ze základních předpokladů pro plnohodnotné vzdělávání,
pracovní uplatnění i každodenní život. Proto dobrou přístupnost propagujeme u všech, kdo vytvářejí nebo provozují
elektronické služby, prosazujeme její dobré zakotvení v legislativě a nabízíme vzdělávání, uživatelské testování a odborné audity přístupnosti všem, kteří vyvíjejí weby či mobilní aplikace.
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Osvěta v oblasti přístupnosti a asistivních technologií
Ačkoli byl rok 2020 poznamenán pandemií a s ní spojenými opatřeními, měli jsme několik možností, jak povědomí o přístupnosti a asistivních technologiích šířit na fyzických akcích, v oblasti osvěty jsme se ale snažili využívat
i možností online prostoru. K nejdůležitějším osvětovým a vzdělávacím aktivitám, na kterých jsme se v roce 2020
podíleli, patřily:
Workshop pro vývojové pracovníky České televize, na který navazovalo odborné školení webových kodérů.
Seminář o problematice přístupnosti ve veřejném sektoru pro příspěvkové organizace.
Beseda Okamžiku, z. ú. o asistivních technologiích a jejich historii pro osoby se zrakovým postižením.
Online besedy Výzvy asistivních technologií.
Seminář v rámci konference Agora o praktickém využívání speciálních mobilních aplikací, jejichž českou
lokalizaci zajistil Tyflokabinet SONS.
 Průběžná publikace článků s tematikou přístupnosti a asistivních technologií na webu www.tyflokabinet.cz, ale
také v časopise Zora nebo na serveru Hlídač státu.






Významná partnerství a spolupráce
V roce 2020 jsme spolupracovali na zlepšování přístupnosti mnoha webů a mobilních aplikací od drobných webů,
např. mateřských škol nebo malých neziskovek, až po rozsáhlé projekty či weby velkých organizací. Z těch větších
jde např. o následující:






Nová video platforma České televize zahrnující nový web a mobilní aplikace.
Dlouhodobá spolupráce se společností Microsoft na testování přístupnosti MS Teams.
Web a mobilní aplikace systému OneTicket pro jednotné jízdenky na železnici.
Přístupnost webu filmového festivalu Jeden svět a webu pořádající organizace Člověk v tísni.
Weby některých velkých organizací ve veřejném sektoru: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Liberecký kraj, Správa základních registrů, Správa železnic a další.

Prosazování přístupnosti ve veřejném sektoru
Zástupce SONS aktivně působí v Odborné skupině pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby
se zdravotním postižením. Jde o platformu, v jejímž rámci můžeme prosazovat potřeby zrakově postižených mezi
zástupci jednotlivých rezortů. K hlavním tématům roku 2020 patřil postupný náběh Zákona o přístupnosti (Zákon č.
99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) do praxe,
nově připravované právní normy ovlivňující přístupnost a také aktuální problémy zrakově postižených související
s epidemickou situací.

Mezinárodní ocenění našich aktivit v oblasti přístupnosti
Evropská unie nevidomých v roce 2020 ocenila aktivity SONS v oblasti přístupnosti cenou za nejlepší praxi v prosazování přístupnosti ve veřejném sektoru. Takto byl oceněn náš celkový systém propagace přístupnosti, spolupráce s provozovateli webů, způsob testování a zpracovávání auditů přístupnosti a certifikace přístupných webů.
Ocenění Evropské unie nevidomých si velmi vážíme.
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Časopis ZORA
Redakce Zora, specializované vydavatelství periodik pro nevidomé a slabozraké občany ČR, vydává časopisy
v Braillově písmu, zvětšeném typu běžného písma, ve zvukové formě (na flash discích a CD nosičích ve formátu
MP3, příp. prostřednictvím internetu) i v digitální podobě na flash discích nebo formou přímého rozesílání prostřednictvím elektronické pošty.
Financování je z velké části zajištěno MZ, a to částkou 1 880 000 Kč

Komu jsou naše periodika určena?
 Všem zrakově postiženým občanům, kteří nemohou číst běžný tisk a orientovat se klasickým způsobem
na internetu.
 Nevidomým dětem, které se učí číst bodové písmo.
 Později osleplým občanům, kteří se bodové písmo učí číst v rámci své rehabilitace.
 Dalším, kteří přicházejí do styku se zrakově postiženými v rámci své profese; dobrovolníkům, rodinným
příslušníkům, přátelům a dalším lidem z blízkého okruhu zrakově postižených.

V roce 2020 zajišťovala redakce vydávání 16 periodik v sedmi formách záznamů. V bodovém Braillově písmu vychází zcela exkluzivně První čtení, které dvakrát ročně nabídne začínajícím čtenářům snazší, tj. ob řádek tištěný
text – většinou nejrůznější vybrané zajímavosti.
Sedm forem záznamu znamená Braillovo písmo na papírovém, klasickém nosiči, text pro zobrazení nebo strojové
přečtení – zvukové nebo do tzv. Braillského řádku v počítači, a dále zvuková podoba textů načtená většinou herci
nebo profesionálními hlasateli – načitateli. Podle typu nosiče se pak forma záznamu také odlišuje: flash disky pro
zvukové nahrávky ve formátu MP3 i v textovém formátu, CD nosiče, elektronická pošta, přes internetové rozhraní. Kombinace těchto forem je pro nabídku důležitá hned z několika důvodů, jak praktických, tak i emocionálních.
Mezi praktické se řadí hlavně to, jakou techniku předplatitel zvládá nejpohodlněji – zasunout flešku a poslouchat,
nasadit CD a poslouchat,… Také zvládání nebo nezvládání práce na internetu hraje svou roli. Mezi emocionální důvody se dá zařadit hlavně zvyk. V poslední době se setkáváme s tím, že předplatitel si vybere jednu pohodlnou formu – například zvuk nebo digitální text pro čtení zvukovým softwarem, a pak takovou, s níž se učí zvládat braillské
písmo – na papíře nebo digitálním textem pro výstup do braillského řádku.

Portfolio titulů
Základním časopisem zůstává čtrnáctideník (ve zvětšeném tisku měsíčník) Zora, který je zároveň informačním periodikem pro významné aktivity SONS ČR, z. s. Značné popularitě se těší výhradně zvukový měsíčník Naše šance.
Jeho výjimečný vhled do problematiky nevidomých garantuje autor (je nevidomý od narození a v komunitě známý),
jehož angažmá i v jiných oblastech specificky akcentovaných komunitou nevidomých s oblibou titulu samozřejmě
souvisí. Fenoménem posledních několika let je i nárůst objednávek předplatného měsíčníku Téčko, což je specializované periodikum informující o nových podobách a funkcích asistivních technologií. Přesnější pohled na portfolio
titulů nabízí tabulka Přehled titulů vydavatelství ZORA:
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Časopisy ve zvětšeném černotisku
Název titulu

Zaměření

Zora

kmenový časopis

Periodicita/rok
12

Ema

pro ženy

4

Obzor

pro celou rodinu

4

Zora

kmenový časopis

24

Ema

pro ženy

12

Časopisy vydávané v bodovém písmu

Kontakty

žáci 2.st. ZŠ

10

Světluška

žáci 1.st. ZŠ

10

Hudebník

zprávy ze světa hudby

4

SPS

naučný magazín

6

Koření

zábava

6

První čtení

čtení ob řádek

2

Aúroro

esperanto

3

Kalendárium

výročí na každý den

1

kmenový časopis

24

Zvukové časopisy na flash disku
Zora
Naše šance

reportáže, rozhovory

12

Ema

pro ženy

12

Obzor I

vztahy, intimita

4

Téčko

počítačová technika

12

Obzor Z

zdraví

4

Azor

vše o psech

4

Aúroro

esperanto

3

Obzor H

harmonie kolem nás

4

Flash komplet

kompletně všechny zvukové časopisy

12

textový komplet – všechny časopisy

12

komplet – všechny zvukové časopisy

průběžně *

Časopisy v internetovém rozhraní (text)
Internetový komplet Digi

Časopisy v internetovém rozhraní (zvuk)
Internetový komplet MP3
Zora

kmenový časopis

24

Ema

pro ženy

12

Naše šance

reportáže, rozhovory

12

Aúroro

esperanto

3

Časopisy v textové formě na flash disku
Flash komplet Digi

textový komplet – všechny časopisy

12

Téčko

počítačová technika

12

Časopisy zasílané elektronickou poštou
Digi Zora komplet

textový komplet – všechny časopisy

Téčko

počítačová technika

průběžně *
12

CD komplet

zvukový komplet časopisů

12

Aúroro

esperanto

3

Zvukové časopisy na CD

*po jednotlivých titulech v kompletu (podle termínu vydání)
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Evidence objednaných časopisů v roce 2020 ukázala jen nepatrný pokles objednávek proti roku 2019. Trvale roste
zájem o komplety (distribuované jak přes internetové rozhraní, tak dalšími formami), které obsahují valnou většinu
připravovaných titulů. Poměrná cena přepočtená na jednotlivé stránky libovolného textu je u kompletů výrazně nižší než u jednotlivých titulů. Nicméně výše předplatného jednotlivých titulů i celých kompletů se dá, mj. díky dotaci
Ministerstva zdravotnictví ČR, projektu 104/2020/PVP, považovat za symbolickou.
Známým, byť ne právě vítaným, jevem je pokles zájmu o bodové formy a nárůst popularity zvukových podob.
Za braillskou gramotnost se snažíme bojovat mj. pořádáním soutěží, propagací atd.
Hlavním cílem redakce Zora je trvalá péče o kvalitu stylu časopisů, důraz na vysokou jazykovou úroveň a vysokou informační hodnotu textů. Propojování světů nevidomých, slabozrakých a vidících je i nadále leitmotivem celé
redakce.
Za rok dává vydavatelství SONS ČR, z. s., ZORA do výroby 315 jedinečných produktů (jednotlivé tituly v příslušných formách plus komplety rovněž v daných formách na příslušných nosičích), tj. každý den v roce, včetně sobot
a svátků kromě 50 nedělí jeden titul.
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Knihovna digitálních dokumentů
Naše Knihovna digitálních dokumentů (KDD) je zaměřena na zpřístupňování dokumentů jejich digitalizací a úpravou. Díky této aktivitě nevidomí i slabozrací lidé získávají přístup k velkému množství knih a časopisů rozmanitých
žánrů.
Během celého roku 2020 bylo hlavní náplní oddělení digitalizování učebních textů, časopisů, vzdělávacích a literárně naučných publikací a oddechové literatury.
V současné době je KDD osobám s těžkým zrakovým postižením dostupná na adrese https://www.kdd.cz a její
zjednodušená podoba pro mobilní zařízení na adrese https://m.kdd.cz.
Přístup do Knihovny není možný jen přes webové rozhraní, ale nabízíme i další jednodušší přístupy, které jsou přímo implementovány ve speciálních softwarech, přímo vyvíjených firmami pro zrakově postižené. Příkladem může
být rozhraní Knihomol nebo WinMenu Beletrik. Knihovna je také dostupná ve speciálním ozvučeném telefonu
BlindShell i Corvus. Tím se snažíme, aby skupina zrakově postižených, pro kterou chceme naši službu nabídnout,
byla co největší a služba byla dostupná pro každého, a to i pro ty méně technicky zdatné.
V roce 2020 se nám podařilo navázat novou spolupráci s dalšími 49 nakladateli. Tato spolupráce nám významnou měrou rozšiřuje možnosti dalšího zpřístupňování titulů. Během roku 2020 jsme díky spolupráci s nakladateli
takto získali 1000 nových titulů již přímo v elektronické podobě, a tak zbylo více času a prostředků na jejich úpravu
a zpřístupnění.
Naše KDD nabízí též literaturu pro děti, která je tak přístupná nejen přímo jim, ale též zrakově postiženým rodičům,
kteří tak mohou i svým nehandicapovaným dětem číst pohádky či jinou literaturu. Za rok 2020 se nám podařilo
do KDD zařadit na 36 knih pro děti.
Snažíme se rovněž podpořit vzdělávání rodičů odbornou literaturou pro zdárnou výchovu jejich dětí či pro prohlubování celkových znalostí vztahujících se k dětem, jak zdravotní, psychologické, tak i pedagogické. Jejich zpřístupňování je náročné. Knihy obsahují často obrázky, schémata, je v nich pro lepší názornost užívána grafika, kterou
musíme správně převést a popsat. Za rok 2020 jsme do KDD zařadili na 11 takovýchto titulů.
Spolupracujeme s Národní knihovnou, která se nám zavázala pomoci při získávání titulů, které již nejsou nikde jinde k dispozici. Národní knihovna má totiž ze zákona dáno uchovávat všechny vydané knihy. V roce 2020 jsme díky
této spolupráci získali na 22 titulů, a to i takové, které jsou v knihovně k dispozici jen pro zapůjčení na místě.
Významný podíl na zpřístupňování informací má i naše smlouva s ČTK, díky níž může naše oddělení přes konference distribuovat zprávy servisu ČTK.
Kvantitativní ukazatele:
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Celkem 2070 uživatelů.
99 nových uživatelů (69 nevidomých a 20 těžce slabozrakých).
Celkem 32 000 knih.
1566 nových knih (z toho je na 385 titulů vzdělávacího či populárně-naučného charakteru).
407 nových čísel, 25 různých titulů časopisů.
Počet stažených dokumentů za rok 2020 je 105 819, z toho je 99 696 knih a 6123 konkrétních čísel časopisů.
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V provozu je informační servis čtenářům knihovny, který jim průběžně přináší informace o zajímavých, nově zařazených nebo samotnými čtenáři nejvíce stahovaných titulech.
Zároveň zpřístupňujeme příbalové letáky léčiv zrakově postiženým, a to v Braillově písmu, zvětšeném černotisku,
audionahrávkou ve formátu mp3 a digitalizovaným textem upraveným pro hlasový výstup z PC. Příbalové letáky
jsou dostupné v Knihovně digitálních dokumentů.
Počty převedených položek

2020

Přepis označení léčiv

46

Příbalové letáky

64

Provoz knihovny a činnosti spojené s digitalizací textů dotovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 700 000 Kč.
Pražská energetika a. s. darovala částku 150 000 Kč.

Navigační centrum
Hlavním úkolem Navigačního centra je usnadnit nevidomým a slabozrakým samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí tak, aby byl rychlejší a především bezpečnější, a to v rámci celé ČR. Informace jsou poskytovány na základě telefonického kontaktu, e-mailové či skypové komunikace.
Navigační centrum nabízí následující služby:
 Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu či oblasti.
 Plánování cest a tvorbu itinerářů – možnost nechat si vypracovat popis trasy, a to způsobem, který odpovídá
zásadám prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly.
 Dokončování navigace k cíli cesty – pomocí využití aplikací, které umějí předávat aktuální obraz a polohu;
 Službu vzdálený asistent – služba vzdálené asistence pomocí aplikací, které umějí předávat aktuální obraz
(Skype, WhatsApp, Facetime aj.).
 Pomoc v nouzi – efektivně využijí zejména lidé vybavení některou z aplikací, která umí sdělit uživateli jeho aktuální
polohu, a to v situacích ztráty orientace, sejití z původní trasy nebo při jiných událostech, které je na jejich
cestě zaskočí. Nicméně užitek ze služby mohou mít i ti, kterým by při cestování pomohla okamžitá konzultace
po telefonu, např. jak pružně upravit svou trasu (podmínkou je, umět alespoň přibližně určit svou aktuální
polohu).

Operátoři byli v roce 2020 uživatelům k dispozici na telefonu každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin a o víkendech od 8.30 do 17.00 hodin. Navigační centrum zrealizovalo celkem 1500 zakázek. Ze statistik vyplývá stálý zájem, ač proti roku minulému zaznamenáváme pokles o tvorbu podrobných popisů tras (itinerářů), tentokrát v počtu
250 požadavků.
Velký zájem byl o vzdálenou asistenci, výpomoc klientovi přes kameru mobilního telefonu. Navigační centrum
za rok 2020 napomohlo tímto způsobem 300krát, což je dvakrát více, než v minulém roce.
Za poslední rok služeb využilo na 90 jednotlivých klientů, pravidelně služby užívajících klientů je cca 60.
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Navázaná spolupráce
Od června 2019 byla navázána spolupráce s firmou Matapo, pro jejíž klienty, uživatele telefonů BlindShell, provozuje naše centrum telefonickou linku s informacemi a s poradenstvím pro tento speciální telefon pro zrakově
postižené.
Pokračovala naše spolupráce s fotbalovým stadionem Sparta v Praze, pro který jsme aktualizovali a rozšířili popis
tras ke stadionu i tamějších vnitřních prostor. Pro konání filmového festivalu Jeden svět jsme nově vytvořili další popis vnitřních prostor kina, tentokrát pro kino Bio Oko.
Nově jsme navázali spolupráci s Městskými divadly pražskými, která si u nás objednala popis tras ke svým vybraným třem divadlům včetně podrobného popisu jejich vnitřních prostor. Dále jsme vytvořili popisy tras do zpřístupněných budov v rámci projektu Open House Praha.

Odstraňování bariér
Naše Metodické centrum pro odstraňování bariér se zejména podílí na vytváření podmínek pro zajištění správné
aplikace bezbariérové vyhlášky (Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb) s ohledem na specifika osob s těžkým zrakovým postižením (OZP) a iniciovat odstranění nebezpečných míst a bariér ve veřejně přístupném prostoru. Zaměřujeme se na bezbariérovost staveb a podporu samostatného a bezpečného pohybu OZP na ulici a v dopravě. Připomínkujeme legislativu, propagujeme
bezbariérové užívání staveb z hlediska OZP směrem k odborné i široké veřejnosti i směrem k samotným osobám
se zrakovým postižením.
V roce 2020 jsme se primárně věnovali uvádění stávajícího stavebního zákona (SZ - Zákon č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění) do praxe, a současně jsme již komentovali připravovaný
návrh nového SZ, kde má dojít k redukci a ke sloučení prováděcích vyhlášek SZ.
Na základě upozornění nevidomých a slabozrakých byly řešeny nedostatky a chyby v projektech i realizacích
všech druhů staveb. Zásadní nedostatky jsou hlavně na velkých dopravních stavbách a přestupních uzlech, řešeny přestupní uzly – AN Plzeň, Český Krumlov, Mnichovo Hradiště, Jaroměř, Šumperk a další menší, regionální
terminály.
Naše role, přestože nejsme účastníkem stavebních řízení, je zatím stále nezastupitelná. V souvislosti s tím pokračovala spolupráce v komisi Rady hlavního města Prahy Pro pěší dopravu a odstraňování bariér ve veřejném prostoru
MHMP, zaměřené na dodatečné úpravy vedoucí k odstraňování zejména stávajících bariér. Její činnost pokrývá jak
rozpracované stavby, tak i část metodickou, standardů prostředí i techniky (standardy pro autobusy, metro, tramvaje). Na území hlavního města se spolupracuje přímo s MHMP a i s jednotlivými MČ, např. problematice nesprávného umisťování mobiliáře a bezpečnosti provozu na komunikacích a prostranstvích pro pěší (problém sdílených
el. kol a koloběžek) . Usiluje o intenzivnější spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy
(ROPID) a Institutem plánování a rozvoje města (IPR) např. na řešení Jednotného informačního a navigačního systému JIS.
V roce 2020 pokračovala spolupráce s vysokými školami, např. s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity
Pardubice, s Fakultami dopravní, stavební a Fakultou architektury ČVUT v Praze. Formy spolupráce s ohledem
na letošní protiepidemická opatření byly řešeny elektronicky, vyřizováním technických dotazů, připomínek a uživatelských posouzení. Stejně tak probíhala trvalá spolupráce s Pražskou organizací vozíčkářů.
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Spolupráce s dalšími subjekty: s Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP ČR), se Správou železnic
(SŽ s. p.), která vedla ke zpřesnění vnitřního předpisu pro parametry orientačních hmatových prvků na nástupištích,
včetně akustického orientačního a informačního systému na rekonstruovaných nádražích (na nástupištích i v odbavovacích halách). Centrum přispělo rovněž k doplnění některých projektů SŽDC týkajících se zlepšení podmínek
přepravy osob s omezenou orientací na železnici, včetně návrhu aktualizace pasportu objektů. S Českou spořitelnou a ČSOB: spolupráce pro zpřístupnění poboček, bankomatů a vzájemné informovanosti. S Českou poštou, a.
s.: zpřístupnění poboček, služeb a zařízení v rámci inovace systému.
Průběžně probíhá mapování přístupnosti památkových a zájmových objektů. Bližší informace naleznou zájemci
na https://www.sons.cz/pamatky.
Na požádání probíhaly konzultace s výrobci – např. k uživatelským vlastnostem materiálů a zařízení sloužících
k úpravě bezbariérového prostředí pro zrakově znevýhodněné.
Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme v roce 2020 obdrželi dotaci na projekt Metodické centrum odstraňování bariér pro nevidomé a slabozraké občany ve výši 921 000 Kč.

Prodej tyflopomůcek
Naše organizace provozuje dvě kamenné prodejny pomůcek pro zrakově handicapované osoby s e-shopy –
Tyflopomůcky Praha (Krakovská 21, Praha 1; http://www.tyflopomucky.cz/praha/) a Tyflopomůcky Olomouc (I.
P. Pavlova 69, Olomouc; http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/).
Obě prodejny se kromě prodeje pomůcek pro osoby se zrakovým postižením zabývají také jejich vývojem a výrobou. Ve svém sortimentu mají pomůcky, které usnadňují práci v domácnosti, audio pomůcky, společenské hry,
různá měřidla, hodiny, pomůcky, které pomáhají k odstraňování informačních bariér a usnadňují orientaci v prostoru, a je možné zde získat i řadu kompenzačních pomůcek hrazených zdravotními pojišťovnami.
Kromě prodeje pracovnice prodejen pořádají semináře k uplatnění a využití pomůcek, výstavy pomůcek, a v případě, že je klient nepohyblivý, docházejí předvádět pomůcky i domů. Zároveň se věnují osvětové činnosti na základních a středních školách. V roce 2020 byly však prezentace, jako řada dalších aktivit naší organizace, omezené
na online formu.
V průběhu celého roku 2020 jsme se, kvůli epidemiologické situaci, přesměrovali především na zásilkový prodej.
Podařilo se nám najít např. i dovozce česky mluvících teploměrů, po kterých byla již dlouho poptávka. Prodáváme
po celé České republice, na Slovensko, do Německa, Norska, Finska, Srbska, Polska.
Obrat obou prodejen a e-shopu za rok 2020 byl necelých 7 mil. Kč.
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Výcvik vodicích psů
Hlavními činnostmi SONS, Střediska výcviku vodicích psů jsou:
 Informování o způsobu získání vodicího psa, pomoc při jeho výběru a podání žádosti o příspěvek;
 školení žadatelů o vodicí psy, teoretická i praktická příprava na převzetí vodicího psa;
 následný servis po předání vodicího psa, konzultace a pomoc při řešení případných problémů;
 pořádání rekondicí a volnočasových aktivit pro držitele vodicích psů;
 chov, výchova a výcvik vodicích psů – průvodců těžce zrakově postižených osob.
Činnost střediska lze realizovat díky příspěvkům od úřadu práce, které dostávají žadatelé o vodicího psa, dále pak
díky příspěvkům od dárců a dotacím. Středisko výcviku vodicích psů poskytuje registrovanou sociální službu sociální rehabilitace (podle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb.) osob s těžkým zrakovým postižením prostřednictvím zvláštní
pomůcky vodicí pes, jejíž užívání zvyšuje úroveň samostatného, nezávislého a bezpečného pohybu, pomáhá při
překonávání bariér, zlepšuje životní pohodu a odstraňuje nebo zmírňuje jejich společenskou izolaci.
Sociální služba byla v roce 2020 finančně podpořena ze strany MPSV částkou 607 790 Kč a částkou 124 000 Kč
z grantu MHMP.
I přes nepříznivé očekávání se dopady pandemie výrazně neprojevily v oblasti výcviku ani předávání vodicích psů klientům, výrazně však omezily konání akcí pro klienty a veřejnost. Z tohoto důvodu se středisko zaměřilo na navázání
kontaktů se stávajícími klienty telefonickou, písemnou a zvukovou formou (nahrávky článků). Klienti byli informováni
o dění ve středisku formou Zpravodajů SVVP. Od října 2020 si mohli klienti poslechnout zvukové nahrávky vybraných článků z časopisu Svět psů. Klienti byli osloveni s nabídkou roušek, které jim byly v případě zájmu zdarma zaslány. Navázání kontaktů s klienty umožnilo pozvat je na rekondiční pobyt, který se uskutečnil v srpnu 2020.

Přehled akcí a komunikace s klienty a veřejností
Akce

Počet účastníků

Pro klienty – rekondice

16 klientů s doprovodem

Pro veřejnost





přednáška ve společnosti (Deloitte)
exkurze škol
návštěva letního tábora
návštěva v mateřské škole

1 (40 účastníků)
2 (41 dětí)
1 (23 dětí)
1 (22 dětí)

Klienti oslovení s nabídkou roušek

110 (zasláno 48 klientům)

Zpravodaj SVVP

6 vydání

Nahrávka čtení pro nevidomé (Svět psů)

3 nahrávky

Chov, výcvik a předání psů
V roce 2020 středisku příroda nepřála odchovu vlastních štěňat. Podařilo se odchovat pouze deset štěňat z vlastního vrhu, 19 štěňat bylo zakoupeno od chovných stanic nebo soukromých chovatelů.
V oblasti předvýchovy jsme se snažili o zlepšení úrovně komunikace s našimi dobrovolníky. Byl zaveden předběžný dotazník pro zájemce o předvýchovu a průběžné elektronické dotazníky mapující pokroky štěňat. Tento systém
umožňuje pružně reagovat na případné problémy v předvýchově. Velkou pomocí předvychovatelům je také nová,
pro ně určená příručka.
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Výcvik psů během roku 2020 zajišťovaly tři cvičitelky. Přehled pohybu psů v předvýchově, výcviku a předaných psů
v průběhu roku je detailně popsán v následujícím přehledu.
Souhrnný přehled
Odchov štěňat





Počet

z vlastního vrhu
z jiných chovných stanic
prodej štěňat
zařazeno do předvýchovy

10
19
1
28

Zařazeno do chovu

3 (2 feny, 1 pes)

Zařazeno do výcviku

11

Vyřazení psi
 ze zdravotních důvodů
 z povahových důvodů

2
1

Prodaní psi
 roční psi
 chovná fena

2 (do Itálie)
1 (do Německa)

Předaní psi
 klientům v ČR
 zahraniční škole vodicích psů

6
3

Zaškoleno nových žadatelů o vodicího psa

5

Pohovor se zájemci o vodicího psa celkem

11

Vodicí pes na eskalátoru

Vodicí pes musí umět čekat a nedat se vyrušit

Odpočinek mezi výcvikem

Na Václavském náměstí při Bílé
pastelce
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Kultura
Výrazně propagujeme umělce s těžkým zrakovým postižením po celé České republice v rámci aktivit již tradičních
i nových a jednorázových.
Pořádáme festival Dny umění nevidomých a festival Tyfloart a řadu dalších významných kulturních událostí.

Dny umění nevidomých
V roce 2020 se konal 26. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, ale také v kraji Vysočina a v Praze.
I přes krátké období, ve kterém bylo možno kulturní akce pořádat, jsme představili oblíbené zrakově postižené
umělce téměř 4000 divákům a návštěvníkům, hudební vystoupení a výstavy se konaly v rámci 35 akcí. Přehled
akcí v rámci festivalu Dny umění nevidomých v roce 2020 přinášíme níže.
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Druh akce

Umělec

Místo konání

koncert

Jan Jareš

Nám. T.G.M. v Třinci

vernisáž a výstava obrazů

Markéta Evjáková

Radnice Jablunkov

koncert

Radek Žalud

Radnice Jablunkov

vernisáž a výstava obrazů

Milan Linhart

Knihovna Třinec

koncert

Kateřina Schejbalová, Filip Moravec

Kostel Povýšení sv. Kříže Kunín

výstava

Lubomír Pavelčák

Městská knihovna Nový Jičín

koncert

Petr Bazala

Domov Duha Nový Jičín

koncert

Martin Kubíček, Zdeněk Vlk

ZUŠ Frenštát p. R.

koncert

Ráchel Skleničková, Eva Blažková

Kostel narození Panny Marie Orlová

vernisáž a výstava obrazů

Markéta Evjáková

Městská knihovna Havířov

koncert

Radek Žalud, Filip Moravec

Městská knihovna Havířov

koncert on-line

BUŽMA

klub KUPÉ Opava

koncert

Eva Blažková, Barbora Pastrňáková

Kostel Sv. Jakuba

vernisáž a výstava obrazů

Zlata Zumrová

Knihovna města Olomouce, pobočka Brněnská

koncert on-line

Dagmar Sýkorová alias Daisy

Odbočka Olomouc

koncert on-line

Jan Jareš

Odbočka Šumperk

výchovný koncert

Radek Žalud, Filip Moravec

Městská knihovna Šumperk

vernisáž a výstava obrazů

Milan Linhart

Kino Pohoda Jeseník

koncert

Duo VojoDeyl

Občerstvení Na Splávku

vernisáž a výstava obrazů

Zlata Zumrová

Kavárna Paťkafé v Jiráskově ulici v Přerově

výchovný koncert pro školy

Radek Žalud

Hudební salón Blanenského zámku

koncert

Radek Žalud

Hudební salón Blanenského zámku

koncert

Radek Žalud, Filip Moravec

Sál milosrdných bratří

výstava

Jonathan Huxley

Nemocnice v Havlíčkově Brodě, čekárna oční ambulance

výstava

Markéta Evjáková

Týnská literární kavárna Praha

koncert on-line

VojoDeyl, Zdeněk Hradil

Odbočka Zlín

výstava

Václav Fanta

Knihovna Fr. Bartoše, Zlín

koncert on-line

VojoDeyl

Odbočka Zlín

koncert on-line

Falešnica

Boršice u Blatnice

koncert

Miroslav Orság, Kateřina Urbanová

Hospic Valašské Meziříčí

koncert

Alena Terezie Vítek, Milan Hradil

FC Lhotka n. Bečvou

Koncert

Petr Bazala, Miroslav Orság

Valašské Meziříčí

koncert

Miroslav Orság

Rožnov p. Radhoštěm, náměstí

koncert

Radek Žalud

Online

koncert

Kateřina Schejbalová,VojoDeyl

Jezuitské náměstí, Uherské Hradiště
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Velké poděkování za pomoc při financování festivalu Dny umění nevidomých 2020 patří krajským a místním samosprávám, firemním sponzorům a drobným dárcům. Vzhledem k nařízením vlády a omezením běžného fungování společnosti se velká řada aktivit v rámci festivalu nemohla uskutečnit, například tradiční slavnostní zahájení festivalu na jaře
v Ostravě a velký koncert u příležitosti sbírky Bílá pastelka v Praze na Václavském náměstí, plánovaný na 13. 10. 2020.
Ze stejného důvodu se také nemohl bohužel uskutečnit tradiční slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského
hradu, spojený se Dnem zdravotně postižených a s předáváním ceny ministra zdravotnictví osobnostem z oblasti
sociální práce.

Festival Tyfloart
Celostátní festival zájmové umělecké činnosti osob s těžkým zrakovým postižením se v roce 2020 vzhledem ke složité pandemické situaci a omezením volného pohybu nemohl uskutečnit. Prostory Kulturního domu ve Vsetíně, kde
se po čtyři zářijové dny měli vystřídat amatérští zpěváci, hudebníci, recitátoři, literáti a výtvarní umělci, zůstal prázdný. Ve Vsetíně se v roce 2020 měl konat již 28. ročník tohoto festivalu, který si získal svoji oblibu u veřejnosti díky
zajímavému ztvárnění a předvedení zájmového umění komunity osob se zrakovým postižením.

Poděkování dárcům
Naše velké poděkování patří individuálním i firemním dárcům, kteří přispívají nezištně na důležité aktivity našeho
spolku i pobočného spolku Středisko výcviku vodicích psů. V rámci individuálního dárcovství se nám podařilo různými kanály získat příspěvky ve výši více než 1 500 000 Kč.
V roce 2020 jsme byli mimo jiné podpořeni firmami Lexum a.s, Oční klinika NeoVize, Pražská energetika a.s.,
Lions Club International – District 122, Seznam.cz, CompuNet s.r.o., SIDAT s.r.o. nebo Ant. Petr s.r.o. Z projektu
Světluška NF Českého rozhlasu jsme financovali projekty v celkové výši více než 500 000 Kč. Díky daru Nadace
prof. Vejdovského jsme mohli zdarma distribuovat dezinfekce, roušky a respirátory osobám se zrakovým handicapem v rámci celé České republiky.
Vážíme si dlouhodobé spolupráce se zastupitelstvy krajů, měst a obcí, které podporují naše regionální aktivity pořádané oblastními odbočkami.
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Dárci

Dárci

Adaptech s.r.o.

Nadace Karel Komárek Family Foundation

Alcom Alval s.r.o.

Nadace Leontinka

Ant. Petr, spol. s r.o.

Nadace Preciosa

Austin Detonátor s.r.o.

Nadace prof. Vejvodovského

JUDr. Březina Aleš

Nadační fond Českého rozhlasu - projekt Světluška

Buráň Petr

Nadační Fond JUDr. Jiřího Charváta

Capouch Pavel

Ing. Nedomová Hana

CompuNet s.r.o.

Nemeth Ladislav

CS CABOT, spol. s r.o.

Oční klinika NeoVize Praha

Ing. Čapek Ondřej

Pražská energetika, a.s.

Čech Stanislav

Procházková Bohumila

Čepelka Martin

Prof. Poživil Lubomír

Česká spořitelna a.s.

Provincie Kapucínu v České republice, kapucinát v Olomouci

Ing. Čoupek Stanislav

Průmyslová keramika, spol. s r.o.

Deloitte CZ Services s.r.o.

PWO Czech Republic a.s.

Derator s.r.o.

MUDr. Rajmonová Marie

Dětské zdravotní středisko s.r.o.

RESEA s.r.o.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Roesel Stanisav

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valalšskomeziříčsko – Kolečsko

Rotary Club Zlín

Ing. Dub Miroslav, Ph.D.

Rufer Jaroslav

Economia, a.s.

Rybenská Jana

FABIÁN - BRDY, z.s.

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

Flux, spol. s r.o.

SALIX MORAVA a.s.

Gazur Richard

Scott Bader

Globus ČR, v.o.s.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Gynekologie Vesec s.r.o.

Sedláková

Honková Lucie MUDr.

Ing. arch. Sedloň Josef

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Seznam.cz

HSBC France - pobočka Praha

SHM, s. r. o.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

SIDAT, spol. s r.o.

JMB-STEEL s.r.o.

Sigmaplast a.s.

KARTON SERVIS s.r.o.

Smolík Radek

Kaufland Česká republika v.o.s.

SPERSICOM QUALITY s.r.o.

Kovář Jan

Suransky Jaroslav

Ládrová Zuzana

Šírová Jana

Lachout Aleš

Štěpaníková Lenka

Laděk, z.s.

Ing. Šulc Vladimír

Látal Jiří

Šumšal Ladislav

Mgr. Lávička Pavel

Tereos TTD, a.s.

Lékárna Jílové

Török Petr

Lexum a.s.

JUDr. Trapl Vojtěch

Lions Club International – District 122

TRYSTOM, spol. s r.o.

Lions Club Tábor

UV-TECHNIK CZ s.r.o.

Loomis Czech Republic a.s.

Ing. Arch. Vavřík Ivan

Ing. Lorenc Václav

Mgr. Veselková Hana

M D Let s.r.o.

Vlková Dagmar

Medicentrum Beroun,spol. s r.o.

Walstead Moraviapress s.r.o.

MGV+H s.r.o.

WILENS, spol. s r.o.

MONETA Money Bank, a.s.

Zdravotnické zařízení Šumava, spol. s r.o.

Mráz Jan

Zlatá Andělka z.s.

Mrázek Jan

ZOS Kačina, a.s.

Nadace ČEZ

MUDr. Žákovská Lucie
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Zpráva o hospodaření za rok 2020
V roce 2020 měla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 226 projektů, z toho 38 projektů celostátních. Organizace měla 80 regionálních středisek a 7 středisek spadajících pod ústředí, které se v účetnictví sledovaly odděleně. Jednalo se jak o velké projekty dotované MPSV, MZ či Úřadem vlády, tak i malé regionální projekty.
Celkové náklady organizace dosáhly částky 75 020 897,39 Kč. Jedná se o celkové náklady, které zahrnují jak náklady ústředí, tak všech středisek včetně Střediska výcviku vodicích psů a obou prodejen. Ve srovnání s rokem
2019 došlo ke snížení o téměř 6,5 mil. Kč, především kvůli poklesu výdajů na služby, cestovné, reprezentaci a prodané zboží.
Osobní náklady za rok 2020 činily celkem 43 355 312,58 Kč pro 122 zaměstnanců, což představuje 58 % celkových nákladů. Průměrná mzda zaměstnanců SONS za rok 2020 byla 20 250 Kč.
Náklady na nájemné činily 1 732 129,62 Kč, na služby z nájmu pak 1 164 663 Kč. Další významnou nákladovou položkou jsou výkony spojů, které činily za rok 2020 celkem 738 957,81 Kč, což představuje 1 % z celkových nákladů.
Náklady na účetní služby včetně zpracování mezd činily 4 472 605,84 Kč, což představuje 6 % z celkových nákladů
organizace. Za rok 2020 účetní služby představovaly 83 864 účetních záznamů. Výše nákladů na reprezentaci, které představovaly 0,2 % celkových nákladů organizace, je v roce 2020 výrazně nižší než v roce 2019.
Celkové výnosy organizace dosáhly částky 77 226 566,13 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly výnosy o téměř 4,5
mil. Kč nižší.
Hospodaření organizace skončilo ziskem ve výši 2 205 668,74 Kč. Z toho ústředí vykázalo zisk ve výši
2 446 397,54 Kč (odpisy majetku ve výši 999 566,96 Kč). Středisko výcviku vodicích psů ztrátu ve výši 92 221,17 Kč
(odpisy majetku 51 457,52 Kč), Tyflopomůcky Praha a Olomouc ztrátu ve výši 148 507,63 Kč.
Stav finančních prostředků na účtech SONS k 31. 12. 2020 byl 31 443 374,78 Kč. Podrobné výsledky hospodaření
jsou součástí této výroční zprávy za rok 2020

Struktura nákladů
v roce 2020
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mzdy

33591160,70



služby

17667393,73



sociální pojištění

9764151,88



prodané zboží

4953643,43



materiál

3692018,32



ostatní provozní náklady

2784676,42



odpisy

1051024,48



energie

789766,22



cestovné

246370,37



reprezentace

145889,72



opravy

143124,70



poskytnuté příspěvky

117722,42



ostatní náklady



práce dobrovolníků (ÚV)

0,00



úroky

0,00

73955,00

Celkové příjmy v letech 2016–2020
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Vývoj průměrné mzdy v letech 2016–2020
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Vývoj likvidit v letech 2016–2020
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