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Úvodní slovo
předsedy sdružení

Vážení přátelé,
v naší výroční zprávě z roku 2001 se píše: „…Okamžik má
za sebou první kalendářní rok svého působení. Na jeho počátku
nechyběly nápady a entuziasmus. Co se během jednoho roku
podařilo?“ Zkusme otázku rozšířit: Které z původních nápadů jsou
dodnes životaschopné? (Tehdy šlo o práci s nevidomou mládeží
a o dobrovolnictví). Jaké nové nápady rozšířily naše aktivity? Jak je
to s oním „entuziasmem“? A jak jsme tedy „fungovali“ v roce 2008?
Od počátku je naším stěžejním programem dobrovolnictví
jako forma pomoci lidem se zrakovým postižením. Již v roce
2004 jsme získali příslušnou akreditaci u MV ČR a od roku 2007
je náš dobrovolnický program součástí registrované sociální
služby podle příslušného zákona. Entuziasmus nezmizel, přivádí
k nám stále nové dobrovolníky, bylo však zapotřebí přidat mnoho
profesionální práce, aby stovka dobrovolníků již po několik let
mohla kvalitně pomáhat rostoucímu počtu klientů.
Před dvěma lety jsme se vrátili k práci s nevidomými dětmi.
V roce 2007 jsme odzkoušeli projekt zaměřený na doprovázení
nevidomých dětí do školy i jinam a koncem roku 2008 tyto služby
využívalo 17 klientů. Staronová myšlenka se po úpravách ujala.
Od roku 2004 poskytujeme odborné sociální poradenství, které
jsme v roce 2007 rovněž zaregistrovali podle příslušného zákona.
Kromě poradenství se naše „Vzdělávací, informační a poradenské
centrum“ (tj. nový přesnější název pracoviště) stále více orientuje
na pořádání besed a seminářů – v roce 2008 jich bylo 18.

Pokračovaly naše další projekty, o které byla původní činnost
Okamžiku postupně rozšířena – kulturní a osvětové akce a ediční
činnost, v tomto roce se 4 novými tituly (adresář služeb pro
zrakově postižené, román nevidomého publicisty, sborník prací
zdravotně postižených dětí, braillská verze brožury nevidomého
autora).
Další nový projekt – Hmateliér – získal minimální potřebné
vybavení a absolvoval roční „zkušební provoz“ se 3 nevidomými
klienty pravidelně se učícími speciální technice práce s hlínou.
Některé původní nápady byly tedy transformovány do oblasti
zákonem upravených činností, ale přišly také nápady nové a s nimi
nové služby pro lidi se zrakovým postižením. Rok 2008 nebyl
rokem zásadních změn, byl to rok práce na stabilitě a promyšleném
rozvoji našich služeb. Na starších i novějších „nápadech“ čili
projektech pracoval základní tým 14 pracovníků s různými úvazky
a řada dalších lidí včetně stovky dobrovolníků.
Jménem občanského sdružení Okamžik a jeho pracovníků
děkuji všem dobrovolníkům a finančním dárcům, kteří nás
v roce 2008 podporovali.
Miroslav Michálek
předseda a výkonný ředitel sdružení
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Můj svět je plný útržků.
Mohu se v nich přebírat,

a někdy se i dobrat porozumění.
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Poslání Okamžiku
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Dobrovolnické centrum
pomoci zrakově
postiženým
Sociálně aktivizační služby pro lidi
se zrakovým postižením

Dobrovolnické centrum je registrovaným poskytovatelem sociálně
aktivizačních služeb pro lidi se zrakovým postižením a zároveň
dobrovolnickým programem s ministerskou akreditací. Spojuje
se zde poskytování sociálních služeb s průběžnou přípravou
a profesionálním vedením dobrovolníků.
Podstatou služeb je setkávání lidí se zrakovým postižením (klientů
služby) a dobrovolníků při nejrůznějších aktivitách vyžadujících
pomoc vidícího člověka (nákupy, úřady, předčítání, sport, návštěva
kulturních akcí atd.).

Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým
postižením poskytujeme v těchto formách:
Dlouhodobá spolupráce klienta s dobrovolníkem
Jde o dlouhodobé pravidelné setkávání klienta s jedním stálým
dobrovolníkem při předem dohodnutých činnostech. Klient se
s dobrovolníkem setkává obvykle jednou za 1–2 týdny na 2–3 hodiny.
Jednorázové doprovody
Tato forma služby spočívá v zajišťování dobrovolníka pro doprovod
klienta na základě jeho telefonické objednávky. Dobrovolníci
zapojení v této činnosti tedy vykonávají různé doprovody
pro různé klienty.
Tematická setkání a další činnosti
Jedná se o akce pořádané pro klienty a dobrovolníky zaměřené
na komunikační dovednosti a propojování světů lidí se zrakovým
postižením a vidících.
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Výsledky činnosti v roce 2008:
Během roku 2008 narostl objem poskytovaných služeb
Dobrovolnického centra o 20 % oproti roku předchozímu. Přitom
počet dobrovolníků i členů pracovního týmu byl srovnatelný
se stavem v roce 2007. Tento fakt lze interpretovat mj. i tak, že
roste kvalita práce s dobrovolníky, kteří zůstávají díky podpoře
pracovníků Dobrovolnického centra v programu dlouhodoběji a že
systém poskytování služeb doznal některých změn, které snížili
administrativní zátěž a posílili orientaci na klienty a dobrovolníky.
V listopadu 2008 získalo Dobrovolnické centrum akreditaci
dobrovolnického programu na další 3 roky, což považujeme
za významné zakotvení dobrovolnického projektu jak v síti služeb
pro zrakově postižené v Praze, tak jako příležitost propagovat
dobrovolnickou službu jako jeden z moderních nástrojů při výkonu
sociální práce.
Z reakcí dobrovolníků i klientů víme, že jejich spolupráce je
pro obě skupiny výbornou možností k udržování a rozšiřování
sociálních kontaktů. Lze to vysledovat z neustálého meziročního
nárůstu zájmu klientů o služby i stále relativně vysokého čísla
nových dobrovolníků.
(viz graf )

Kvantitativní výsledky roku 2008:
1. V oblasti práce s klienty:
• v průběhu roku jsme pravidelně podporovali a poskytovali služby
68 klientům v dlouhodobé spolupráci a navíc dalším 64 klientů
pouze v oblasti jednorázových doprovodů;
•b
 ěhem roku 2008 nás kontaktovalo 12 nových zájemců
o dlouhodobou spolupráci s dobrovolníkem a 21 nových zájemců
o jednorázové doprovody.
2. V oblasti práce s dobrovolníky:
• v průběhu roku zapojeno průměrně 103 aktivních dobrovolníků;
• v 5 výcvicích bylo úspěšně vyškoleno celkem 37 dobrovolníků;
•u
 spořádali jsme 3 dobrovolnické podvečery pro 33 dobrovolníků.

Srovnání ukazatelů dlouhodobé spolupráce klientů a dobrovolníků
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3. V oblasti dlouhodobé spolupráce klient/dobrovolník:
•b
 ylo podporováno celkem 141 různých dvojic klient/dobrovolník;
• c elkem bylo v měsíčních zprávách vykázáno 4 564 hodin
dlouhodobé spolupráce dobrovolníků s klienty (na základě
pravidelného měsíčního hlášení).
4. V oblasti jednorázových doprovodů:
• bylo zajištěno 734 doprovodů, což je nárůst oproti roku 2007 o 16 %;
•ú
 spěšnost zajištění všech objednávek dosáhla 97 %.
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5. V oblasti kurzů, supervizí, setkání a dalších akcí:
•u
 spořádali jsme 5 různých vzdělávacích kurzů pro dobrovolníky
a klienty s celkovou návštěvností 26 dobrovolníků a 21 klientů;
• z organizovali jsme 2 setkání s programem pro 48 dobrovolníků
a 32 klientů.
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Osobní asistence
pro děti se zrakovým
postižením

Od září 2006 pomáhá Okamžik novým projektem i dětem se
zrakovým postižením ve věku od 6 do 18 let. Hlavním posláním
projektu je za pomoci osobních asistentů podporovat rozvoj
samostatnosti, dovedností, schopností a rozšíření společenského
kontaktu nevidomých dětí s okolním světem. Rodičům tato
služba poskytuje časovou úsporu využitelnou např. k rekvalifikaci,
k sebevzdělávání, pro zaměstnání nebo odpočinek potřebný pro
kvalitní péči o postižené nebo jiné dítě.
Spolupráce nevidomých dětí a asistentů spočívá:
• v doprovodech do škol a na mimoškolní aktivity;
• v podpoře při činnostech, které vyžadují zrakovou kontrolu.
Asistenti jsou zejména mladí lidé, studenti vysokých škol, kteří
mají k tématice zrakového postižení blízko. Všichni asistenti jsou
odborně vyškoleni pro spolupráci se zrakově postiženými dětmi,
jsou pojištěni a pod pravidelnou supervizí. Asistenti jsou za svou
práci odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.

Během roku 2008:
• služby využívalo 17 klientů (zajištění všech požadovaných
doprovodů);
• v projektu bylo zapojeno 20 proškolených aktivních asistentů;
• aktivně spolupracovalo 42 dvojic;
• dvojice spolupracovaly celkem 980 hodin;
• proběhly 3 supervize asistentů;
• proběhlo letní neformální setkání dětí, rodičů, asistentů
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a pracovníků Okamžiku;
• byly vypracovány nové metodické materiály.

Co napsali rodiče nevidomých dětí:
,,Dobrý den, u nás je vše v nejlepším pořádku. H. nás navštěvuje
třikrát týdně a to v pondělí, čtvrtek a pátek, vždy na dvě hodiny
v daném dnu. Zatím zvládá pokrýt T. potřeby na přípravu do školy.
Děkujeme a zdravíme…“
,,Dobrý den, také se připojuji s pozdravem. Obě slečny jsou
spolehlivé, milé. Já jsem spokojená a P. se na ně vždycky těší.“
,,Se službou doprovodů jsem velmi spokojená, asistentka L. se N.
i mně moc zamlouvá. Od té doby co asistuje (a je to už 11 měsíců)
pro mě není každé ráno neřešitelným logistickým oříškem
a N. oceňuje každodenní jistotu a ranní pohodu. Myslím si, že
i rozšíření okruhu lidí se kterými může N. komunikovat a důvěřovat
mu, jí velice prospívá.“
„Milí přátelé, děkujeme Vám za Vaši pomoc všem lidem, kteří to
potřebují. Pro nás Vaše asistence znamená, že existuje někdo,
na koho se dá spolehnout, kdo pomůže M. a tím i nám. Kdo naší
dceři může dát něco, co ani my nemůžeme: názory a pohled
na svět očima mladých vrstevníků, přátelství a sdílení radostí
i starostí společně s nimi. Pro mě to znamenalo, že jsem měla
víc času a soustředění na práci, ale také si vážím seznámení se
skvělými lidmi. Těšíme se, že ve spolupráci budeme pokračovat.
Hodně zdaru…“

Lidská zkušenost je nekonečně mnohotvárná
a pokud k ní patří slepota,
pak ti, kteří nevidí,
mohou zprostředkovat jiným své prožitky.
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Vzdělávací, informační
a poradenské centrum

Služby Vzdělávacího, informačního a poradenského centra
(dále jen VIPC) jsou určeny lidem se zrakovým postižením, jejich
rodinným příslušníkům a přátelům, odborníkům z jiných institucí
a všem dalším, které zajímá život lidí se zrakovým postižením.
Cílem VIPC je podporovat samostatný, plnohodnotný a tvořivý
život lidí se zrakovým postižením a přispívat k odstraňování
diskriminačního chování a stereotypů vůči těmto lidem
ve společnosti.

VIPC se dlouhodobě a systematicky věnuje
následujícím aktivitám:
• komplexní poradenské služby;
• osvětové a vzdělávací aktivity;
• půjčování knih;
• ediční a publikační činnost.
V roce 2008 VIPC nadále poskytovalo klientům komplexní
poradenské služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb. jako
odborné sociální poradenství. Kromě toho rozšiřovalo svou činnost
v oblasti osvětových a především vzdělávacích aktivit. VIPC se
podílelo na vydání několika osvětových materiálů.
Komplexní poradenské služby byly v roce 2008 využívány lidmi se
zrakovým postižením i vidícími osobami z celé České republiky.
Pracovníci poskytli klientům celkem 608 konzultací, z toho
51 konzultací tvořily zakázky jiných institucí. Většina konzultací
přitom vyžadovala vyhledání a zpracování potřebných informací
podle zakázky klienta.
Oproti roku 2007 vzrostl počet klientů o 25 %. Klienti nás nejčastěji
kontaktovali prostřednictvím bezplatné poradenské linky
(257 konzultací), e-mailů (189 konzultací) a výjimečně také osobně.
V rámci osvětových a vzdělávacích programů se VIPC zaměřilo
v roce 2008 na cílovou skupinu žáků základních škol, pro něž
uspořádalo 12 interaktivních zážitkových seminářů s tématikou
života se zrakovým postižením.
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Dále VIPC zrealizovalo 3 besedy pro širokou veřejnost (Každý
problém má řešení aneb Netradiční kompenzační prostředky,
Psí kusy aneb Výcvik vodicích psů, Asie očima nevidomého),
1 besedu pro žáky základní školy (Výcvik vodicích psů)
a 2 vzdělávací semináře pro konkrétní cílové skupiny (pečovatelky
Obvodního ústavu sociálních a zdravotnických služeb Praha 8,
asistenti Muzea hl. m. Prahy).
Obsahem seminářů byla následující témata:
• i nformace o životě lidí se zrakovým postižením;
• z ásady správné komunikace se zrakově postiženými;
• f ormy efektivní pomoci.

VIPC v číslech
Komplexní poradenské služby
Celkový počet kontaktů s klienty

608

z toho individuální klienti

551

z toho odborníci z jiných institucí

Osvětové a vzdělávací aktivity
Aktivita

VIPC navázalo intenzivní spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,
pro niž jsou realizovány některé vzdělávací semináře.
Pracovníci VIPC se podíleli také na akcích jiných organizací (festival
Mezi ploty apod.).

150

Měsíčně poskytnuto v průměru 50 konzultací

Počet
realizovaných
aktivit

Počet
účastníků
celkem

Besedy pro veřejnost

4

100

Vzdělávací semináře pro
konkrétní cílové skupiny

2

80

Interaktivní zážitkové
semináře pro žáky ZŠ

12

240

Celkem

18

420

V rámci vzdělávacích seminářů bylo proškoleno celkem 320 osob.
Besed se zúčastnilo cca 100 osob.

57

Celkový počet klientů

V roce 2008 vydalo VIPC informační brožuru Každý problém má
řešení aneb Netradiční kompenzační prostředky (J. Mojžíšek ,
Okamžik 2007) v Braillově písmu v nákladu 53 kusů. O publikaci
byl mimořádný zájem. Dále VIPC vydalo aktualizovaný Adresář
poskytovatelů služeb pro osoby se zrakovým postižením. Publikace
je dostupná také v elektronické podobě jako samostatná aplikace.
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Na cestě do Okamžiku – vedoucí dobrovolnického centra
a klientka dětské asistence

12
Vánoční kresba – děti dětem

Klientka dílny hmatového modelování při práci

Z výcviku dobrovolníků – zkouška „nevidění“

Americké jazzové kvarteto hraje na společně připravované
akci Ambasády USA a sdružení Okamžik

Na křtu 35. publikace Okamžiku –
nevidomý autor Ilja Kučera a Alice Nellis

O záhadách bílé hole – ze semináře
pro mateřské školy

Životně důležité věci jsou jednoduché: voda a dobrá vůle
Veolia Voda a Nadační fond Veolia Voda

Vodou z kohoutku si na dobrou věc připíjejí za Nadační fond
Veolia Voda Honza Dolínek a za Okamžik Mirek Michálek
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Ediční činnost

Sdružení Okamžik se dlouhodobě věnuje vydávání publikací, které
autorsky nebo tematicky souvisejí se zdravotním postižením.

V roce 2008 jsme vydali:

„2001–2008 Nesmírná odysea“

Jiří Mojžíšek: „Každý problém má řešení

sborník literárních prací dětí a mládeže se zdravotním postižením,
ilustrace Pavel Hejhal, Jakub Hříbek a Tomáš Janoušek, 64 stran,
sborník zahrnuje 20 literárních příspěvků dětí a mládeže převážně
se zrakovým postižením ze tří ročníků celostátních literárních
soutěží;

aneb Netradiční kompenzační prostředky“
přetisk vydané brožury do Braillova písma, souhrn zkušeností
a v praxi prověřených návodů na zvládání některých každodenních
i neobvyklých činností „poslepu“;

„Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé

Ilja Kučera ml.: „Pravděpodobně láska“

se zrakovým postižením a jejich rodiny“

foto Jiří Turek, 152 stran, román nevidomého spisovatele
a publicisty o skutečné naplnitelnosti a udržitelnosti citových
vztahů a potřebě či nepotřebě víry v současném světě;

brožura, 80 stran, 2. přepracované vydání rozebrané publikace,
vydáno rovněž v elektronické podobě na CD.
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Kulturní aktivity

V roce 2008 jsme uspořádali:

1. Výstavy
„Navzájem 2007“ – výstava děl z celostátní výtvarné soutěže pro
zdravotně postižené. Závěrečná výstava proběhla 11.–25. 1. 2008
v KD Vltavská, Praha 7.
„Hmatové modelování“ – 2 výstavy keramických prací
nevidomých autorů z výtvarných dílen pořádaných
u příležitosti premiéry slovenského filmu „Slepé lásky“ 3. 9.–3. 10.
2008 v Biu OKO, Praha 7, 13.–15. 12. 2008 v Kralupech nad Vltavou.

2. Literární soutěž „2008 Nesmírná odysea“
Třetí ročník literární soutěže pro děti a mládež se zdravotním
postižením ve věku od 9–25 let. Vyhlášení výsledků a předání cen
proběhlo 9. 12. 2008 v baru Krásný ztráty, Praha 1. Uvedla a ukázky
z prací autorů přečetla Renata Klusáková.

3. Literární klub a literární čtení
Literární klub pro zrakově postižené probíhal pravidelně 1x
měsíčně a jeho obsahem byla četba z tvorby účastníků na zadané
téma, profily současných autorů se zrakovým postižením,
představování knižních novinek aj.
Uspořádali jsme veřejná čtení:
„Romské pohádky“ – v baru Krásný ztráty 27. 2. 2008 za hudebního

Okamžik již osmý rok podporuje tvořivost a aktivní kulturní život
osob se zrakovým i jiným zdravotním postižením a prezentací
jejich tvorby přispívá k integraci této cílové skupiny do běžné
společnosti.

doprovodu nevidomého akordeonisty a zpěváka Mária Biháriho,
četl Pavel Liška a Jarmila Kerlická.
„Darmojedi“ – prezentace knihy nevidomé autorky Delicie
Nerkové, kterou vydal Okamžik v roce 2007. Prezentace proběhla
27. 3. 2008 v literární kavárně Obratník, Praha 5, ukázky přečetla
herečka Markéta Potužáková.

4. Arteterapeutické dílny
Dřevořezba – třídílný kurz pro zrakově postižené a dobrovolníky
proběhl v dubnu a květnu 2008 pod vedením MVDr. Oty
Meltera. Účastníci kurzu se seznámili se základními dovednostmi
opracování dřeva a vyrobili si drobné předměty.
Bubnování – muzikoterapeutická dílna. Společná hudební
produkce zrakově postižených s vidícími dobrovolníky proběhla
pod vedením PhDr. Ivany Veltrubské 4. 12. 2008.

5. Svépomocná knihovna pro nevidomé
Pokračovali jsme v načítání knih na základě individuálních zakázek
nevidomých klientů a průběžně jsme aktualizovali katalog
zvukových titulů. Na načítání knih se podílelo 32 dobrovolníků.

6. Jiné veřejné akce
„Od Okamžiku k věčnosti“ – 15. března 2008 se uskutečnila akce
sázení stromků v Kunratickém lese, na které se kromě jiných organizací
podílel Okamžik se svými pracovníky, klienty a dobrovolníky.

15

Hmateliér

Na pracovišti sdružení Okamžik v Praze 7, Umělecká 5 byl v roce
2008 zahájen zkušební provoz ateliéru a dílny hmatového
modelování pro nevidomé – Hmateliéru.
Klienti si zde osvojují řemeslně-výtvarnou práci s šamotovou
hlínou formou „Axmanovy techniky modelování pro zdravotně
postižené“ (dále ATM), která je patentově chráněna.
ATM byla vyvinuta speciálně pro nevidomé, z jejichž přirozených
hmatových schopností vychází. Technologie práce je odvozena
z proporcí lidské ruky, které jsou převedeny do tzv. základní
hmatové matematiky.
Novátorství ATM spočívá v tom, že lidem od narození nevidícím
poskytuje nejen nástroj k výtvarným aktivitám, ale díky hmatové
matematice jim umožňuje získat představu o dimenzích světa
kolem nich. Zvládnutí řemeslného základu nabízí možnost zcela
samostatné tvorby. Prostřednictvím hlíny tak mohou zrakově
postižení vypovídat o sobě a svém pohledu na svět.
V roce 2008 se v pražském Hmateliéru pravidelně učili 3 nevidomí
klienti vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny
jako jsou interiérové doplňky, zahradní nádoby i volné sochařské
objekty.
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Prvním předpokladem je pracovat zcela uvolněnýma rukama,
které ovšem velice citlivě vnímají.

Tak zjistíte, že spousta věcí, které se tváří jako hrozně
horké, syčí na nás a prskají, vlastně tak horké nejsou.
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Práce s veřejností
a osvětové aktivity

Posláním naší organizace je propojování světů vidících
a nevidomých mimo jiné prostřednictvím osvětových aktivit.
Proto se práce s veřejností Okamžiku zaměřuje na seznamování
veřejnosti se specifiky života lidí se zrakovým postižením a to
pokud možno netradičními a atraktivními formami.

Práce s veřejností
1. Problematika zrakově postižených a činnost Okamžiku byla
průběžně prezentována v médiích:
• v rozhlase – 13x (pravidelně např. Z jiného pohledu ČRo 1
Radiožurnál);
• v televizi – 8x (např. pořad Události v kultuře ČT 24; pořad Fokus
ČT 2);
• v tisku – 36x (např. Mladá fronta Dnes, Vozíčkář, Respekt, Čtyřka,
Diastyl);
• prostřednictvím internetových služeb cca 50x
(např. www.aktualne.cz, www.helpnet.cz, www.vecernibrno.com,
www.ligavozic.cz, www.dobrovolnik.cz, www.pozitivninoviny.cz).
2. Průběžně byl aktualizován informační balíček s letáky určenými
široké veřejnosti a další propagační tiskoviny.
3. Na konci roku byly zahájeny práce na celkovém novém
vizuálním stylu sdružení. Kromě nového loga a papírových
tašek určených pro důstojnou manipulaci při prodeji knih, byly
vytvořeny letáky – pro sdružení jako celek i pro jednotlivé projekty
Okamžiku.

18

4. Průběžně byly aktualizovány webové stránky www.okamzik.cz
a www.nevidomimezinami.cz.
5. I v roce 2008 probíhala veřejná sbírka povolená Magistrátem
hl. m. Prahy, která má především formu dárcovské SMS povolené
Fórem dárců. V rámci této kampaně byl mj. opakovaně vysílán
rozhlasový spot (namluvený hercem Alfrédem Strejčkem).
6. V rámci fundraisingových aktivit průběžně komunikovala
odpovědná pracovnice s firmami a dalšími subjekty coby
vhodnými partnery pro podporu projektů sdružení Okamžik.

Osvětové akce
V tomto roce jsme zrealizovali 11 fotografických výstav
„Nevidomí mezi námi“ na různých atraktivních místech, 5 akcí
ve spolupráci s jinými subjekty a 2 akce vlastní:
leden

11.–25. 1. – výstava fotografií KD Vltavská, Praha 7

únor

5. 2.–10. 3. – výstava fotografií Teireisiás Brno

březen

18.–31. 3. – výstava fotografií Magistrát hl. města
Prahy, Praha 1

duben

31. 3.–28. 4. – výstava fotografií Městská knihovna
Břevnov, Praha 6

květen

28. 4.–2. 6. – výstava fotografií Palác Unitaria, Praha 1
15. 5.–2. 6. – výstava fotografií Staroměstská radnice,
Praha 1

21. 5. – školení dobrovolníků pomáhajících
na osvětových a kulturních akcích (vlastní akce)
31. 5.–1. 6. akce „Mezi ploty“
(ve spolupráci s o. s. Fokus), Praha 8
22.–25. 5. Bambiriáda
(ve spolupráci s nadací Leontinka), Praha 7
29. 5. benefiční koncert pro Okamžik
(ve spolupráci s Pražskou obcí unitářů), Praha 1
červen

2. 6.–7. 7. – výstava knihovna Dejvice Čs. Armády 29,
Praha 6

srpen

19. 8. – prezentace knihy Ilji Kučery Pravděpodobně
láska, Leica gallery Prague, Praha 1

září

1. 9. – beseda k filmu Slepé lásky
(ve spolupráci se společností Artcam)
30. 9. – výstava fotografií kino Světozor Vodičkova 41,
Praha 1

říjen

1.–29. 10. – výstava fotografií obvodní knihovna,
Vazovova 1, Praha 4

prosinec

2. 12. 2008–12. 1. 2009 – výstava fotografií obvodní
knihovna Korunní 68, Praha 10

Ocenění
• Kniha Jana Nouzy „Potkával jsem lidi“ obdržela od Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany Čestné uznání
za publicistické dílo.
•V
 ýstava „Nevidomí mezi námi“ získala od sdružení Artefaktum
a Centra zdravotně postižených Libereckého kraje Čestné uznání
v soutěži o „Cenu Modrého slona“.
•V
 ýstava „Nevidomí mezi námi“ byla oceněna 2. místem
v soutěži „Bez hranic“ Informačního centra Europe direct
Pardubice a SKP – Centra Pardubice.
•V
 ýroční zpráva Okamžiku za rok 2007 se v soutěži „Být
vidět“ pořádané občanským sdružením Agnes umístila
z 55 přihlášených v první desítce.

15. 12. – workshop o životě beze zraku a výstava
„Nevidomí mezi námi“ v kině Kralupy nad Vltavou
(ve spolupráci s kinem Kralupy)
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Finanční zpráva

Podle účetní uzávěrky za rok 2008 uvádíme základní finanční údaje o hospodaření sdružení Okamžik
(jednotlivé položky jsou uvedeny v tis. Kč):
Poznámka: Záporný hospodářský výsledek roku 2008 je způsoben uplatněním odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2004
(digitální čtecí zařízení, braillská tiskárna a braillský řádek pro nevidomé).

Rozvaha období k 31. 12. 2008 v tis. Kč
Aktiva
Stálá aktiva

Celkem
Oběžná aktiva

Celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje
Celkem
Cizí zdroje

Celkem
Pasiva celkem
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Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Bankovní účty a pokladna
Pohledávky
Jiná aktiva celkem (poskytnuté provozní zálohy)
Jiné pohledávky

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek roku 2008
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím SZ a ZP
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období

683
19
-702
0
1 843
21
142
295
2 301
2 301
322
-38
284
13
191
91
15
98
1 609
2 017
2 301

Výsledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2008 v tis. Kč
Výnosy

Výnosy celkem
Náklady
Materiálové náklady
Celkem
Služby

Celkem
Osobní náklady

Celkem
Ostatní

Tržby za vlastní výrobky a služby
Přijaté úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky k vyúčtování (příspěvky od nadací)
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace (dotace od ministerstev, magistrátu a městských částí)

166
18
5
2 248
101
2
2 110
4 650

Spotřeba (materiál, kancelářské potřeby, energie)
DDHM od 3.000 do 40.000 Kč

161
80
241
60
8
22
301
6
127
18
17
14
122
24
70
5
24
26
54
76
974
1 881
616
594
205
3 296
87
2
89
89
4 689

Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Nájemné
Pronájem prostor na akce
Fax, telefon
Internet – doména a pevné připojení
Poštovné
Přepravné
Tisk a kopírování (výroba publikací)
Supervize (dobrovolníků a pracovního týmu)
Vedení účetnictví
DDNHM – software
Ostatní služby (grafické zpracování publikací,vypalování výrobků)
Správa sítě a internetových stránek
Vzdělávání pracovníků
Inzerce a propagace
Mzdy zaměstnanců na HPP
Mzdy zaměstnanců na DPČ a DPP
Odvody na sociální pojištění
Odvody na zdravotní pojištění
Jiné ostatní náklady (pojištění dobrovolníků, pojištění pracoviště, bankovní poplatky)
Poskytnuté příspěvky

Celkem
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Náklady celkem
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V roce 2008
nás podpořili

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo kultury ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 11
Městská část Praha 13
Městská část Praha 22
Nadační fond Českého rozhlasu
NROS – Pomozte dětem!
Nadace Leontinka
Nadační fond Veolia Voda
Nadace prof. Vejdovského
Nadace Arbor Vitae
Státní tiskárna cenin
ING Lease s. r. o.
E4t – elektronics for transport s. r. o.
Chance a. s.
Elektromontáže s. r. o.
Comfero s. r. o.
Pražská obec unitářů
Leica gallery Prague
Studio Keramika
Mamacoffee s. r. o.
Optys spol. s. r. o.
Děkujeme!
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Myslím si, že nevidět je handicap občas spíš sociální.
Lidé často nevědí, jak se k postiženým chovat.
To je normální.

Někdy si ale přesto říkám: Přemýšlejte trochu!
Přijdete na to, nebo nepřijdete?
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Vydal Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
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Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
sídlo: 190 00 Praha 9, Nemocniční 7
pracoviště a kontaktní adresa: 140 00 Praha 4, Pacovská 31
IČO: 70 83 77 91
DIČ: CZ 70 83 77 91
číslo účtu: 6304005/2700, UniCredit Bank
číslo transparentního účtu pro veřejnou sbírku: 334 334/5500 Raiffeisen Bank
telefon: 233 379 196, 220 571 173
mobil: 775 209 055, 774 209 055, 773 209 055
fax: 233 379 196
email: okamzik@okamzik.cz

www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz
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