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Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka č. 3
690 81 Břeclav
Všem zastupitelům města Břeclav,
TyfloCentrum Brno, o. p. s. se důrazně ohrazuje proti dnes zveřejněné zprávě s názvem „Péče o nevidomé v
Břeclavi přechází na obecně prospěšnou společnost Tyfloservis“.
Důrazně protestujeme proti způsobu, jakým je veden útok proti naší společnosti.
Tvrzení, cituji: „U Tyflocentra jsme shledali několik závažných nedostatků“ se naprosto nezakládá na pravdě.
Zákon o sociálních službách jsme neporušili. Něco takového může zjistit pouze řádná veřejnoprávní kontrola,
která v Břeclavi ze strany MÚ Břeclav nikdy neproběhla. Takové tvrzení lze kvalifikovat jako závažné poškozování
dobrého jména naší společnosti.
Váš úřad nemá k dispozici žádné zápisy z nějakých veřejných kontrol, kde by nám byla vytknuta nějaká
pochybení. O tom bychom museli být spraveni. A museli bychom mít možnost vysvětlení, obrany či nápravy.
V zápise z veřejné kontroly by musela být navržena nápravná opatření, a teprve, pokud by nebyla odstraněna,
by mohl úřad přistoupit k ukončení spolupráce. Úředníci MÚ Břeclav postupovali naprosto svévolně a bez
patřičných postupů podle Zákona o veřejné kontrole.
Na jednání s panem starostou nám bylo dokonce přislíbeno, že se úředníci za nepravdivá tvrzení omluví. Zatím
se tak nestalo.
TyfloCentrum Brno bylo dne 6. 8. 2018 zařazeno do minimální sítě služeb Břeclavska pro rok 2019. Nikdo s námi
nejednal o vyřazení ze sítě služeb.
Telefonicky jsme si dnes ověřili, že vedení brněnského Tyfloservisu není o ničem informováno a že v této věci
z MÚ Břeclav s nimi nikdo nejednal, přestože úřednice na jednání s panem starostou dne 13. 6. 2019 uvedla, že
již probíhají jednání. Lež a nekompetentní posuzování typu "jedna paní povídala" - to jsou způsoby jednání
úřednic na oddělení sociálních služeb.
Tyfloservis a TyfloCentrum Brno poskytují v Břeclavi odlišné druhy služeb a vzájemně se doplňují. Tyfloservis
nemá registrované služby, které v Břeclavi již 13. let poskytuje TyfloCentrum Brno, a tudíž Tyfloservis nemůže
nahradit služby TyfloCentra Brno.
TyfloCentrum Brno a Tyfloservis na poskytování služeb pro nevidomé spolupracují, máme rozdělené
kompetence našim zakladatelem. V rámci této spolupráce TyfloCentrum Brno poskytuje nezbytnou součinnost
pro poskytování služeb Tyfloservisu.
Sociální práce v oblasti kompenzačních pomůcek v rámci služby „sociální rehabilitace“, které má ve své
působnosti Tyfloservis, se často odehrává v prostorách, které má TyfloCentrum Brno jen do 30. 6. 2019
pronajaté od města.
TyfloCentrum Brno v Břeclavi 13 let poskytovalo tyto druhy služeb:
• průvodcovské a předčotatelské služby
• odborné sociální poradenství
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Tyto služby Tyfloservis v Břeclavi nezajistí.
Žádáme okamžité stažení zprávy a písemnou omluvu.
Jinak se budeme, třeba i soudní cestou, bránit proti nepravdivým informacím, které o nás někteří úředníci
Městského úřadu Břeclav šíří.

V Brně dne 20. 6. 2019

RNDr. Hana Bubeníčková
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
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