
Obecně prospěšná společnost působící v Ústeckém kraji 

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 

 

http://www.tyflocentrum.cz/index.php 

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 
den zápisu: 30.9.2002 

sídlo: Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4, PSČ: 400 01 

identifikační číslo: 25453629 

web: www.tyflocentrumusti.cz 

facebook: www.facebook.com/tyflocentrumustinadlabem 

e-mail: info@tyflocentrumusti.cz 

ředitelka: Mgr. Alena-Kristina Bašníková 

předseda správní rady: Mgr. Václav Polášek 

kontakty:  

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, ředitelka 

tel.: 774 135 475 

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz 

Pracovník v sociálních službách 

tel.: 774 135 474 

e-mail: usti.nl@tyflocentrumusti.cz 

Pravidelné akce: 

průvodcovské a předčitatelské služby, klub vaření, besedy, kurz přípravy na zaměstnání, sociálně právní 

poradna, jóga, Klub šachistů, showdownou, kurzy výuky na PC. 

Poslání a náplň činností těchto společností 

Rámcová náplň 

 školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek 
 denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy) 

Součástí práce těchto společností s krajskou působností jsou 

 služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany včetně jejich vyhledávání 
 základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i o poskytovatelích služeb 

takto postiženým lidem 
 sociálně právní a pracovně právní poradenství 
 technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně nácviku obsluhy 
 základní i nadstavbové kurzy práce s PC 
 rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, stolování, nakupování, 

práce v domácnostech, čtení atd.) 
 služby osobní asistence (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby) 
 pomoc při odstraňování architektonických bariér 
 další služby (jednorázové pomoci s vyřizováním korespondence, vyplňování formulářů, digitalizace textů) 
 podpora volnočasových aktivit zrakově postižených občanů (kulturních a sportovních aktivit) a další. 
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SNN v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje, 

pobočný spolek  

 

https://nnuk.estranky.cz/ 

 

SNN v ČR-Krajská organizace Ústeckého kraje 

Pracoviště sociálních služeb Most                  

Adresa: K. H. Borovského 1853, 434 01 Most 

IČ: 70942412 

Bankovní účet: 248479916/0300 

BUS: 5, 20, 30 Zastávka: MUS 

TRM: 2, 3 zastávka: Nádraží 

 

SNN v ČR-Krajská organizace Ústeckého kraje 

Pracoviště sociálních služeb Teplice - Trnovany 

Adresa: Masarykova třída 1047/92, 415 01 Teplice - Trnovany 

IČ: 70942412 

 

Jaké služby pro nedoslýchavé poskytujeme: odborné sociální poradenství, drobné opravy sluchadel, kompenzační 

pomůcky, zajištění tlumočnických a artikulačních služeb, klubová a zájmová činnost, přednášky. 

 

 

Další pobočky: 

SNN v ČR - Krajská organizace Ústeckého kraje 
Pracoviště sociálních služeb 
Ústí nad Labem - Střekov 
Adresa: Novosedlické nám. 1390/1 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

 
SNN v ČR-Krajská organizace Ústeckého kraje 
Pracoviště sociálních služeb Děčín                
Adresa: Bezručova 656/2 
405 02 Děčín IV-Podmokly 

 

SNN v ČR-Krajská organizace Ústeckého kraje 
Pracoviště sociálních služeb Louny 
Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny 
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https://www.tichysvet.cz/ 

 

Ústecký kraj 

Hviezdoslavova 614/16 

400 03 Ústí nad Labem 

MOST - Karin Vaňková 

tel.: 607 047 623 

karin.vankova@tichysvet.cz 

I v roce 2019 budeme poskytovat sociální služby neslyšícím a osobám s postižením sluchu na pobočce v 

Mostě na adrese Barvířská 495 (budova MSSS). 

 

Poskytované služby: 

Sociální rehabilitace: 

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. 

Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap 

ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem. 

Odborné sociální poradenství: 

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie 

k jejímu zlepšení. 

Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní 

situací. 

Tlumočnické služby: 

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, 

podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů klientů.  

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU. 

 

 

 

 

 

https://www.tichysvet.cz/pobocky/ustecky-kraj/letak-most-jpg/letak_most.jpg
https://www.tichysvet.cz/pobocky/ustecky-kraj/letak-most-jpg/letak_most.jpg
https://www.tichysvet.cz/pobocky/ustecky-kraj/letak-most-jpg/letak_most.jpg
http://www.tichalinka.cz/
http://www.tichalinka.cz/
https://www.tichysvet.cz/


    

CESPO, o.p.s. 

   Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem 

 

 

http://www.cespo.eu/ 

 

CESPO, o.p.s. 

Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem 

Hrnčířská 53/18 

40001 Ústí nad Labem 

Spojení na jednotlivé pracovníky: 

Ladislav Alinče - manažer 

mobil  603 929 196   kdykoliv        

Petr Novák - ředitel o.p.s. 

poradce pro kompenzační pomůcky 

tel:  +420 604 940 791  pozor pouze SMS 

fax: +420 416 539 161 

email: petrnovak@mybox.cz soukromý  

pnovak@cespo.eu služební 

 

Milan Holub  
tlumočník znakového jazyka neslyšících 

tel:  +420 604 376 804   pouze na objednávky 

email: mholub@cespo.eu  služební 

holmilan@seznam.cz  soukromý                               

  

Miroslava Nováková  
odborné sociální poradenství  +  volnočasové aktivity 

tel:  +420 737 070 833 pozor pouze SMS 

fax: +420 416 539 161 

email: novak.miroslava@seznam.cz soukromý  

novakova@cespo.eu služební 
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