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Poslání organizace
Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí
se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních
služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.
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Hmateliérem vás provedou fotografie Jany Morávkové.

Pomáháme lidem se zrakovým postižením
Milé čtenářky a milí čtenáři,
rok 2014 byl již čtrnáctým rokem naší práce ve prospěch lidí se zrakovým postižením. Kdysi nové služby
se již staly samozřejmou součástí nabídky pro osoby se zrakovým postižením, což ale neznamená, že fungují
automaticky a že se nevyvíjejí. Abychom plnili své poslání, předložili jsme čtyři desítky projektových žádostí
a získali cca 6 800 000 Kč. Naši dobrovolníci opět „překonali některé rekordy“, vydali jsme nevídaný
adresář a vůbec – pomáhali jsme několika stům nevidomých a jinak těžce zrakově postižených dospělých
a dětí.
Naše dobrovolnické centrum již počtvrté získalo akreditaci ministerstva vnitra pro svůj dobrovolnický
program. Počet dobrovolníků pětkrát dosáhl magického čísla 150 pomáhajících osob a dobrovolníci celkem
odpracovali téměř 7 400 hodin, což je dosud nejvyšší objem této práce zdarma v naší historii.
Poradenské centrum zpracovalo již třetí vydání Adresáře sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým
postižením, který na 126 stranách nabízí i rejstříkově zpracovaný a dosud zřejmě nejúplnější přehled
pomoci naší cílové skupině. Adresář v digitální podobě se zařadil mezi nejstahovanější dokumenty Knihovny
digitálních dokumentů pro nevidomé. Dále jsme vydali katalog nevidomé sochařce Jarmile Adámkové „…jenom
nevidím“ a mou knihu fejetonů o životě se slepotou „Tady stojíte dost blbě“.
Dokončili jsme dvouletý projekt hrazený z „evropských prostředků“ zaměřený na podporu pracovního
uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením v Praze, jehož služby využilo 63 osob. Jedním z jeho výstupů
je elektronická „univerzální metodika pořádání vzdělávacích akcí pro osoby se zrakovým postižením“, která je
nabytá informacemi.
Pro nejširší veřejnost jsme obsahově připravili 20 dílů seriálu „Encyklopedie zdraví“, ve kterém byly
prezentovány služby pro nevidomé poskytované námi i řadou dalších organizací. Tento seriál rozhovorů
odvysílalo během září a října Country Rádio.
Závěr roku probíhal ve znamení hledání zdrojů pro další fungování Hmateliéru. Na naše volání o pomoc
zareagovali s námi sympatizující lidé finančními dary v hodnotě téměř 80 tisíc Kč.
Jistě uznáte, že jim a všem dalším pomáhajícím patří náš dík. Jménem našich klientů a naší organizace
děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli zrealizovat naše projekty, a také děkuji všem dobrovolníkům
a dárcům, že můžeme i nadále otevírat dveře do vizuálního světa těm, kteří nevidí.
Miroslav Michálek
předseda a výkonný ředitel
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Dobrovolnické centrum pomoci zrakově
postiženým

Poradenské centrum

Dospělým lidem se zrakovým postižením nabízíme vizuální podporu při každodenních činnostech.
Klienti se s profesionálně proškolenými dobrovolníky pravidelně potkávají při nejrůznějších
aktivitách, mezi něž patří procházky, sport, kultura, péče o děti, doprovody na nákupy, úřady nebo
k lékaři.
Prostřednictvím dobrovolníků přispíváme k aktivnímu zapojení nevidomých lidí do běžného života
a podporujeme jejich samostatný a plnohodnotný život.

Poskytujeme komplexní poradenské služby lidem se
zrakovým postižením a všem, kteří jim pomáhají.
Jedná se o registrovanou službu podle zákona
o sociálních službách.

Aktivity
> dlouhodobá spolupráce dvojice klient/dobrovolník
> jednorázová pomoc nevidomým při každodenních činnostech
> výcviky nových dobrovolníků
> supervize dobrovolníků
> komunitní setkávání a vzdělávací akce pro klienty a dobrovolníky
Rok 2014
Služby dobrovolnického centra využilo celkem 156 zrakově postižených klientů.
Podpořili jsme 159 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily 6 621 hodin.
Úspěšně jsme zajistili 550 jednorázových doprovodů v celkové délce 761 hodin.
Na projektu dobrovolnického centra se průměrně podílelo 148 dobrovolníků, vrcholný a historicky
nejvyšší počet aktivních dobrovolníků byl 155 osob.
V pěti výcvicích jsme proškolili 53 nových dobrovolníků.
Supervizí, námi organizovaných vzdělávacích akcí a komunitních setkání se zúčastnilo
82 dobrovolníků a 42 klientů.
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Aktivity
> individuální odborné sociální poradenství
> odborné besedy pro osoby se zrakovým postižením
> vzdělávací programy pro odbornou a další veřejnost
> vydávání informačních publikací
> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz
Rok 2014
Poskytli jsme individuální poradenské konzultace
121 klientům, řadě z nich opakovaně. Zvýšil se počet
klientů, jejichž situace vyžaduje dlouhodobou a časově
náročnější podporu.
Realizovali jsme čtyři odborné besedy pro
68 nevidomých klientů.
V 37 vzdělávacích akcích jsme proškolili 688 osob
v pomoci nevidomým a v komunikaci s nimi.
Vydali jsme publikaci „Adresář poskytovatelů
sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým
postižením“ v nákladu 1 000 výtisků a v elektronické
verzi.
Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického
zpravodaje pro osoby se zrakovým postižením.
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Projekt „Podpora začleňování osob s těžkým
zrakovým postižením na pracovní trh“

Hmateliér

Dvouletý projekt byl zaměřen na pomoc lidem se zrakovým postižením v hl. m. Praze, kteří hledají
nebo se snaží udržet své pracovní uplatnění. Projekt podporoval zejména konzultanty začleňování
nevidomých, dále pak lektory a řemeslníky hmatového modelování, kterým je věnována další část
zprávy nazvaná „Hmateliér“.

Již sedm let učíme zrakově postižené klienty speciální
techniku práce s hlínou a další keramické postupy vhodné
pro práci bez zrakové kontroly.
Dvě klientky, které prošly naším výukovým programem,
již předávají své zkušenosti dalším zájemcům a pracují
jako lektorky hmatového modelování.
Výuková a tréninková práce probíhala v rámci projektu
„Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením
na pracovní trh“, který byl realizován s finanční podporou
ESF z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Aktivity
> individuální práce s klienty (koučování, supervize s nevidomým supervizorem k tématům
zrakového postižení, odborné profesní poradenství)
> kurzy, semináře a workshopy
> tréninková práce konzultantů zpřístupňování prostředí
> tréninková práce ve Hmateliéru (viz samostatná část „Hmateliér“)
Rok 2014
Díky projektu jsme umožnili devíti klientům koučování, dvěma supervizi a dalším 23 klientům
projektu jsme poskytli profesní a další odborné poradenství.
Zrealizovali jsme kurz „Komunikace se zákazníkem a prodejní dovednosti“, semináře „Nové
informace z legislativy“, „Podnikání v neziskovém sektoru“, „Kompenzační pomůcky pro zrakově
postižené“ a také workshopy „Spolupráce v tandemu nevidomý/vidící a v týmu“, „První krok
k úspěšnému podnikání“ a „Konzultujeme otázky začleňování nevidomých“.
Osm konzultantů začleňování nevidomých si odzkoušelo své dovednosti a získalo nové pracovní
kompetence při tréninkové práci formou seminářů pro zaměstnance nebo zpracováním
diagnostických zpráv o přístupnosti prostředí institucí a firem.
Byla zpracována „Univerzální metodika pořádání vzdělávacích akcí pro osoby s těžkým zrakovým
postižením“.
Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Praha – Adaptabilita.

8

ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé

Aktivity
> výuka nevidomých klientů v řemeslně výtvarných
technikách práce s hlínou
> tréninková práce zaměřená na výrobu keramických
dekorativních a užitných předmětů
> výtvarné semináře a kurzy pro nevidomé klienty
> výstavní a prodejní činnost (např. www.fler.cz)
> pořádání workshopů pro vidící veřejnost
> správa webových stránek www.hmatelier.cz
Rok 2014
Výuky a tréninkové práce se pravidelně účastnilo sedm
zrakově postižených klientů.
Výrobky byly prezentovány na sedmi výstavách.
V rámci výtvarných seminářů a kurzů vznikly ojedinělé
kolekce keramických loutek, masek, architektonických
staveb a reliéfů domovních znamení.
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Projekt „Vidět tvýma očima – asistence pro děti
se zrakovým postižením“
Již sedm let posilujeme samostatnost a sebedůvěru dětí
a mladých lidí se zrakovým postižením a odlehčujeme jejich
rodinám v péči o ně.
Naši vyškolení asistenti, studenti vysokých škol sociálního
směru, přinášejí těmto dětem kromě praktické pomoci
i nové informace ze světa vidících. Zcela přirozeně je tak učí
sociálním dovednostem a přispívají k jejich lepšímu zapojení
do běžného každodenního života.
Aktivity
> pravidelné doprovody a asistence během školního roku
> odlehčení pro rodiny v každodenní péči
> výcviky nových asistentů
> supervize
Rok 2014
Asistenci využívalo 29 dětí se zrakovým postižením.
Do projektu se zapojilo 32 vyškolených asistentů.
Během školního roku pravidelně spolupracovalo 86 dvojic
dítě/asistent.
Zajistili jsme 3 209 hodin jejich spolupráce.
Proběhl jeden výcvik nových asistentů a čtyři supervize.
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Kulturní aktivity
Přispíváme k rozvoji tvořivých schopností lidí se
zrakovým postižením.
Prezentujeme jejich uměleckou tvorbu široké veřejnosti
a tím přispíváme k integraci nevidomých do společnosti.
Umožňujeme nevidomým a těžce zrakově postiženým
lidem kvalitní využití volného času.
Aktivity
> vydávání výtvarných katalogů a dalších publikací
> prezentace tvorby nevidomých výtvarníků
> arteterapeutické a tvůrčí dílny
> volnočasová práce s nevidomými klienty
Rok 2014
Uspořádali jsme pět výstav nevidomých sochařů
„Naslepo“ 2014 (ve společenském domě v Neratovicích
a v Hotelu ILF v Praze spolu s fotografiemi zrakově
postižené Jany Morávkové, v rámci výstavy „Praha
fotografická“ na Staroměstské radnici v Praze, v Galerii
1, Štěpánská 47, Praha 1, v rámci fotografické výstavy
„Praha známá i neznámá“ a v Galerii Pod radnicí,
výstava nevidomé sochařky Marianny Machalové
„Povídej, poslouchám“).
Uspořádali jsme tři tvořivé dílny a další skupinové akce.
Vydali jsme knihu fejetonů a krátkých próz o životě se
slepotou „Tady stojíte dost blbě“ nevidomého Miroslava
Michálka a reprezentativní katalog nevidomé sochařce
Jarmile Adámkové „… jenom nevidím“.
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Lidé v Okamžiku

V roce 2014 nás podpořili

Ke dni 31. 12. 2014 mělo občanské sdružení Okamžik 11 členů.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2014 podpořili:

Výbor sdružení
Ing. Miroslav Michálek předseda, statutární zástupce
Mgr. Jiřina Holeňová členka výboru, 2. statutární zástupkyně
Jarmila Kerlická členka výboru
Kontrolní komise
Elen Bělovská a Mgr. Kateřina Gůrová
Pracovní tým
Ke dni 31. 12. 2014 měl Okamžik 11 zaměstnanců na různé pracovní úvazky na dvou
pracovištích a dalších cca 80 spolupracovníků dlouhodobě či opakovaně pracujících na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný počet dobrovolníků
v roce 2014 byl 148 osob.
Management organizace tvořili
Ing. Miroslav Michálek výkonný ředitel a manažer projektu z ESF
Ing. Alexandra Kouřímová finanční a provozní manažerka
Mgr. Marie Matějů manažerka práce s veřejností a vedoucí vzdělávacích aktivit
Mgr. Petra Hošová vedoucí Dobrovolnického centra pomoci zrakově postiženým
Jarmila Kerlická vedoucí ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér
Mgr. Jana Vondráčková vedoucí Poradenského centra
Ing. Šárka Vojtíšková manažerka projektu osobní asistence pro děti se zrakovým postižením
Mgr. Pavla Vaňková koordinátorka kulturních aktivit
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Finanční podpora
MHMP - Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný
z Evropského sociálního fondu 2.400.000 Kč
Projekty realizované s pomocí nadačního příspěvku
„Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“:
„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“
500.000 Kč
„Poradenské centrum“ 400.000 Kč
„Vidět tvýma očima - asistence pro děti se zrakovým
postižením“ 400.000 Kč
„Kulturní akce a aktivity osob se zrakovým postižením
2014“ 115.000 Kč
„Osvěta formou vydání knihy o životě se slepotou“
17.000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.136.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 260.000 Kč
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 168.880 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 142.000 Kč
Nadace Leontinka 110.000 Kč
Městská část Praha 4 100.000 Kč
Fondation d‘entreprise Société Générale pour la Solidarité
81.000 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 80.000 Kč
Městská část Praha 10 65.000 Kč
Maur Legal s.r.o. 50.000 Kč
Nadační fond Veolia 49.000 Kč
Ministerstvo kultury 45.000 Kč
Městská část Praha 11 45.000 Kč
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 33.000 Kč

Nadace ČEZ 30.000 Kč
Nadace Komerční banky JISTOTA 30.000 Kč
Městská část Praha 14 30.000 Kč
RWE 20.000 Kč
Comfero s.r.o. 18.000 Kč
The Prague Concert CO. s.r.o. 15.000 Kč
DBK PRAHA, a.s. 13.000 Kč
Městská část Praha 9 10.000 Kč
Městská část Praha 13 10.000 Kč
Helvet Group a.s. 5.000 Kč
Schindler CZ, a.s. 5.000 Kč
Nadace umění pro zdraví 3.000 Kč
Materiální podpora a spolupráce
Nadace Leontinka
Neviditelná výstava
Cosmetica Bohemica s.r.o. - BOEMI
LMC s.r.o.
NEWTON Media, a.s
Hotel ILF
Miroslav Setnička
Individuální dárci
Albert Le Dirac’h (generální ředitel KB), Eduard Lískovský,
Jan Vidim, Jitka Dolečková, Jiří Juchelka, Lukáš Pastrňák,
Miloslav Klíma, Oldřich Široký, Oto Melter, Pavel Canda, Pavel
Šavara, Petr Činátl, Viktor Dřizga, Viliam Masaryk, Vít Roček
Zaměstnanci KB prostřednictvím The Ammado Foundation
v rámci Citizen Commitment Games

Výsledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2014 v tis. Kč
výnosy
Tržby za vlastní výrobky a služby

Finanční zpráva

38

Přijaté úroky

5

Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky k vyúčtování (příspěvky od nadací)
Přijaté příspěvky (dary)

57
2062
198

Přijaté členské příspěvky

Rozvaha období ke dni 31. 12. 2014 v tis. Kč
AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA

Celkem
Oběžná aktiva

Celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje
Celkem
Cizí zdroje

Celkem
Pasiva celkem

Provozní dotace (dotace od ministerstev, magistrátu a městských částí)
Výnosy celkem

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Bankovní účty a pokladna
Pohledávky
Jiná aktiva celkem (poskytnuté provozní zálohy)
náklady příštích období
příjmy příštích období

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek roku 2014
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím SZ a ZP
Ostatní závazky
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

665
19
-526
158
891
1
425
14
33
1364
1522
477
76
553
307
138
20
21
258
15
210
969
1522

2
4321
6683

Náklady
Materiálové náklady

Spotřeba (materiál, kancelářské potřeby)

78

Spotřeba energie

30

DDHM od 3.000 do 40.000 Kč
Celkem
Služby

10
118

Opravy a udržování

54

Reprezentace

16

Nájemné

378

spoje (telefony, internet, poštovné)

118

Přepravné

7

Tisk a kopírování (výroba publikací)
poradenství a Supervize (klientů, dobrovolníků a pracovního týmu)

69
117

Vedení účetnictví

94

ostatní služby

94
62

Správa sítě a internetových stránek

29

Vzdělávání pracovníků

46

Lektorné – kurzy oppa

29

inzerce a propagace
Celkem
Osobní náklady

Mzdy zaměstnanců na HPP

3117

Mzdy zaměstnanců na DPČ a DPP

1012

Odvody na sociální a zdravotní pojištění
Celkem
ostatní

Důležité upozornění: Úplné znění účetní závěrky je z důvodu rozsahu textu v samostatné příloze, kterou předkládáme poskytovatelům finančních
prostředků a dalším zájemcům na vyžádaní.

25
1044

1153
5282

daně a poplatky

2

ostatní pokuty a penále

12

Jiné ostatní náklady (pojištění dobrovolníků,
pojištění pracoviště, bankovní poplatky)

91

odpisy

54

Poskytnuté příspěvky

3

Daň z příjmů – srážková úroky na BÚ
Celkem
Náklady celkem

Hospodářský výsledek za období – zisk 76 tis. Je tvořen především z darů, které byly přijaty na konci

1
163
6607

účetního období a budou použity na úhradu provozních nákladů na začátku dalšího účetního období, než
17
budou známy kompletní výsledky grantových a dotačních řízení.

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
sídlo
Nemocniční 662/7, 190 00 Praha 9
pracoviště a kontaktní adresa
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
pracoviště Hmateliér
Osadní 1317/11, 170 00 Praha 7
IČO 70 83 77 91
DIČ CZ 70 83 77 91
číslo účtu
6304005/2700, UniCredit Bank
telefon
233 379 196, 220 571 173
mobil
775 209 055, 774 209 055
email
okamzik@okamzik.cz
www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz
www.hmatelier.cz

