Výroční zpráva 2007

Úvodní slovo předsedy sdružení

Milé čtenářky, milí čtenáři,
přijměte naše pozvání a nahlédněte do života jedné „neziskovky“ v kalendářním roce
2007, pojďte se seznámit s tím, co děláme, komu to prospívá a kolik to stojí úsilí i peněz.
Jsme občanské sdružení zaměřené především na pomoc a podporu lidem se zrakovým
postižením. Co jsme v tomto směru vloni dosáhli?

~ Služby poskytované naším dobrovolnickým centrem a poradnou byly zaregistrovány
jako sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., což je v podstatě podmínkou jejich
dalšího poskytování klientům i jejich ﬁnancování ze státních zdrojů.

~ V rámci antidiskriminačního projektu „Nevidomí mezi námi“ ﬁnancovaného převážně
z prostředků Evropské unie jsme uskutečnili řadu osvětových a kulturních akcí. Tematika života se slepotou se
tak objevila ve známých pražských kulturních stáncích (např. Divadlo Rubín, bar Krásný ztráty, klub Unijazz),
v některých čajovnách nebo třeba na letácích v pražských tramvajích a na nových internetových stránkách
www.nevidomimezinami.cz.

~ Vydali jsme rekordní počet 9 publikací souvisejících se zdravotním postižením.
~ Začali jsme poskytovat zcela novou službu spočívající v doprovázení nevidomých dětí do školy a za volnočasovými
aktivitami.

~ Zahájili jsme přípravnou fázi projektu „Hmateliér“, čili dílny hmatového modelování pro nevidomé.
~ Rok 2007 byl pro nás bohatý na různé ceny a ocenění – čestné uznání za systematickou propagaci problematiky
zdravotního postižení, cenu Křesadlo pro jednoho z našich dobrovolníků, tři ocenění fotograﬁí z naší výstavy
a ocenění za kvalitní projekt.
I když jsou vyjmenované úspěchy pro nás významné, pro naše klienty je důležité množství a kvalita každodenní
práce, která je podrobněji popsána a vyčíslena v dalších částech této výroční zprávy. Tuto práci vykonával základní tým 13 pracovníků s různými úvazky a více než 100 dobrovolníků.
Jménem občanského sdružení Okamžik a jeho pracovníků děkuji všem dobrovolníkům a ﬁnančním dárcům,
kteří nás v roce 2007 podporovali.
Co dodat? V úvodních odstavcích následujících kapitol se dočtete, co je posláním jednotlivých aktivit a jakým
způsobem lidem se zrakovým postižením i ostatním poskytujeme podporu a praktickou pomoc. Prostřednictvím
jejich vyjádření a fotograﬁí z akcí Vám navíc přiblížíme i svět našich klientů. Pokud Vás to podnítí ke vstupu do
tohoto světa, budeme rádi a poskytneme Vám profesionální podporu nebo třeba „jen“ zajímavé čtení k tématu.
Miroslav Michálek
předseda a výkonný ředitel sdružení
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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 podle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Posláním a cílem těchto služeb je podporovat aktivní zapojení lidí
se zrakovým postižením do každodenních činností a přispívat
tak k rozvoji jejich přirozených schopností, dovedností a samostatnosti pomocí spolupráce s dobrovolníky.
Podstatou služeb je setkávání lidí se zrakovým postižením
(klientů služby) s dobrovolníky při nejrůznějších aktivitách vyžadujících pomoc vidícího člověka (nákupy, úřady,
předčítání, sport, volnočasové aktivity, návštěva kulturních akcí, atd.).
Pracovní tým Dobrovolnického centra tuto službu organizuje a zaštiťuje. Spolupracující dobrovolníci jsou
odborně vyškoleni pro kontakt s lidmi se zrakovým postižením a jsou profesionálně vedeni v rámci dobrovolnického programu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR.
Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým postižením poskytujeme v těchto formách:
1. 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.
2. Jednorázové doprovody klientů
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.
3. 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.
Rok 2007 se v Dobrovolnickém centru nesl v duchu adaptace na legislativní změny v oblasti sociálních služeb.
Během roku jsme na tomto poli zaznamenali významný úspěch v podobě získání registrace našich sociálně
aktivizačních služeb. Tím jsme se zařadili mezi státem akreditované poskytovatele sociálních služeb.
V roce 2007 došlo ke změně vedoucího Dobrovolnického centra a k rozšíření pracovního týmu o třetího koordinátora dobrovolníků.
Výsledky činnosti Dobrovolnického centra v roce 2007:
1. V oblasti dlouhodobé spolupráce klient/dobrovolník

~ byla podporována spolupráce 128 dvojic klient/dobrovolník;
~ celkem proběhlo téměř 3.500 (3437) hodin spolupráce klientů s dobrovolníky.
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2. V oblasti jednorázových doprovodů:

~ bylo zajištěno 624 doprovodů;
~ úspěšnost zajištění dosáhla 94%.
3. V oblasti práce s dobrovolníky:

~ v průběhu roku 2007 začalo působit v projektu 33 nových dobrovolníků a na konci roku jich působilo v Dobrovolnickém centru 105 aktivních;

~ výcvik dobrovolníků úspěšně absolvovalo 37 osob.
4. V oblasti práce s klienty:

~ v průběhu roku jsme pravidelně podporovali a poskytovali služby 65 klientům v dlouhodobé spolupráci a okruhu dalších 70 klientů jsme zajišťovali jednorázové doprovody.
5. V oblasti vzdělávacích akcí a supervizí:

~ uspořádali jsme 3 celodenní a 7 podvečerních vzdělávacích a jiných komunitních skupinových akcí, a to celkem
pro 44 klientů a 43 dobrovolníků;

~ dále jsme poskytli 7 skupinových supervizí celkem 50 dobrovolníkům.
Z reakcí klientů a dobrovolníků:
„Říká se, že ty nejlepší věci jsou zadarmo… Dobrovolníci Okamžiku pracují
nezištně, ještě víc si však cením jejich osobního přístupu a nelíčeného zájmu.
Kdyby úřady, soudy, nemocnice a vůbec všechna veřejná zařízení fungovala
jako sdružení Okamžik, jistě by se nám žilo mnohem lépe.“
Klientka paní Marie, 84 let
„Dobrý den, posílám svou první zprávu ohledně setkání s klientkou Hankou.
V měsíci prosinci jsme se sešli jednou. Nejprve jsme procházely okolí domu
paní Hanky, kdy jsem jí sdělovala, jaké se zde nacházejí obchody a jejich
otevírací dobu. Poté jsme šly ke klientce, kde jsem jí pomohla s roztříděním
pošty a pak jsme poseděly nad čajem. Celkově jsme spolu byly tři hodiny.
S pozdravem a přáním hezkého nového roku Katka.“
Dobrovolnice Katka 22 let
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Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením

Okamžik od září 2006 pomáhá na základě požadavků rodičů
zrakově postižených dětí 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. 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 asistentů s nevidomými dětmi spočívá:
v doprovodech do škol a na zájmové aktivity;
v podpoře nevidomých dětí 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 2007:

~ se do projektu zapojilo 9 nových klientů, jejichž požadavky na doprovody byly zcela zajištěny;
~ proškolili jsme 10 nových asistentů;
~ aktivně spolupracovalo 20 dvojic;
~ asistence byla dětem poskytnuta v rozsahu celkem 691 hodin;
~ proběhlo 6 supervizí asistentů;
~ proběhla dvě neformální setkání dětí, rodičů, asistentů a pracovníků Okamžiku (červen, prosinec);
~ byly vypracovány nové metodické materiály.
Projekt je v r. 2007 ﬁnancován:
Nadačním fondem Českého rozhlasu z veřejné sbírky Světluška částkou 520.000 Kč;
nadací Leontinka částkou 64.850 Kč.
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Poradna pro otázky samostatného života
lidí se zrakovým postižením
Cílem Poradny je podporovat samostatný, plnohodnotný a tvořivý život lidí se zrakovým postižením a přispívat k odstraňování diskriminačního chování a stereotypů
vůči těmto lidem ve společnosti.
Služby Poradny 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.
Poradna poskytuje v současné době svým klientům následující služby:

~ komplexní poradenské služby;
~ osvětové a vzdělávací aktivity;
~ administrativní výpomoc;
~ půjčování knih;
~ ediční a publikační činnost.
Od září 2007 je Poradna registrovanou sociální službou (odborné sociální poradenství).
V roce 2007 se Poradna více proﬁlovala jako informační, poradenské a vzdělávací středisko. Kromě komplexních
poradenských služeb tvořily velkou část činnosti také osvětové a vzdělávací aktivity. Poradna vydala nebo se podílela na vydání několika osvětových materiálů.
Komplexní poradenské služby byly v roce 2007 využívány lidmi se zrakovým postižením i vidícími osobami
z celé České republiky. Proběhlo celkem 1540 kontaktů, z toho 209 kontaktů s odborníky z jiných institucí. Počet
kontaktů oproti roku 2006 byl navýšen o 721 konzultací. Klienti nás nejčastěji kontaktovali prostřednictvím bezplatné poradenské linky, e-mailů a výjimečně také osobně.
V rámci osvětových a vzdělávacích programů uspořádala Poradna 8 besed pro širokou veřejnost i konkrétní
cílové skupiny (studenti střední zdravotnické školy, skautský oddíl, SPC České Budějovice…). Besed se celkem
zúčastnilo 349 osob. Poradna dále uspořádala 6 vzdělávacích seminářů – z toho jeden pro veřejnost a dalších pět
pro konkrétní cílové skupiny (Ústav sociální péče Tloskov, občanské sdružení Mirabilis, Česká národní agentura Mládež…). Semináře byly primárně zaměřeny na základní informace o životě lidí se zrakovým postižením,
zásady správné komunikace se zrakově postiženými a formy efektivní pomoci. V rámci seminářů bylo proškoleno
celkem 123 osob. Poradna se podílela také na akcích jiných organizací.
Během roku 2007 vydala Poradna informační brožuru Každý problém má řešení aneb Netradiční kompenzační
prostředky, která je stručným souhrnem metod a postupů sloužících k usnadnění každodenního života. Autorem je Jiří Mojžíšek, který je sám zrakově postižený a zabývá se touto problematikou již několik let ve své pro-
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fesi. Dále Poradna vydala osvětový leták 12 zásad pro komunikaci s osobami se zrakovým postižením, primárně
určený zdravotnickému personálu, sekundárně pak široké veřejnosti. Pracovníci se podíleli na přípravě brožury
Nahlédnutí do života beze zraku aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením.
Pracovníci Poradny se během roku vzdělávali individuálně i skupinově. Pracovali pod pravidelnou supervizí.
Dále měli k dispozici síť externích konzultantů.
Poradna v číslech
Komplexní poradenské služby
Rok 2006
Celkový počet kontaktů

Rok 2007
819

Celkový počet kontaktů

1540

Kontakty s individuálními klienty

1331

Kontakty s odborníky z jiných institucí

209

Osvětové a vzdělávací aktivity
Besedy

Semináře

Celkový počet besed

8

Celkový počet seminářů

Besedy pro širokou veřejnost

3

Semináře pro širokou veřejnost

1

Besedy pro konkrétní cílové skupiny

5

Semináře pro konkrétní cílové skupiny

5

Celkový počet účastníků besed
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Celkový počet proškolených osob

6

123
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Ediční činnost

Sdružení Okamžik se systematicky věnuje vydávání knih, výtvarných katalogů, informačních brožur a jiných tiskovin autorsky nebo tematicky souvisejících se zdravotním postižením. V roce 2007 jsme vydali těchto devět publikací:
Ján Rakytka Smutné lásky, ilustrace V. Havránková, brožované, 92 stran, 700 výtisků;
Delicie Nerková Darmojedi, ilustrace P. Francová, brožované, 71 stran, 800 výtisků;
Výtvarný katalog Navzájem 2007, fotograﬁe F. Müller, brožované, 34 stran, 300 výtisků;
Katalog fotograﬁí Nevidomí (mezi) námi, fotograﬁe H. Fleknová, brožované, 36 stran, 1000 výtisků;
Miroslav Michálek Zavřené oči, ilustrace J. David, brožované, 98 stran, 1000 výtisků;
Miroslav Michálek O ničem a o všem, ilustrace I. Komárek, brožované, 80 stran, 500 výtisků;
Jan Nouza Potkával jsem lidi, ilustrace F. J. Palme, vázané, 158 stran, 1000 výtisků;
Nahlédnutí do života beze zraku (aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením),
ilustrace I. Komárek, brožované, 48 stran, 5000 výtisků;
Jiří Mojžíšek Každý problém má své řešení (aneb Netradiční kompenzační prostředky), fotograﬁe H. Fleknová,
brožované, 31 stran, 2000 výtisků.
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Kulturní aktivity

Okamžik od svého založení podporuje kulturní aktivity lidí se zdravotním postižením a prezentaci jejich umělecké tvorby. V roce 2007
jsme realizovali následující kulturní akce:
a) třetí ročník celostátní výtvarné soutěže pro zdravotně postižené
autory bez omezení věku „Navzájem 2007“. V soutěži se sešla výtvarná díla od 50-ti dospělých autorů a 17-ti dětí vytvořených různými
technikami (např. graﬁky, linoryty, komiks, ﬁlmový plakát).
Odborná porota ve složení: arteterapeutka a výtvarnice Kamila
Ženatá, výtvarnice Šárka Gruntová, arteterapeut Evžen Perout a malíř Zdeněk Hajný ocenila 10 dospělých
a 5 dětských autorů do 18-ti let. Zvláštní cenu pak získal krátký ﬁlm. Oceněná a další vybraná díla byla
představena na výstavách v galerii Oliva a v divadle Komedie.
b) 3 arteterapeutické dílny
(dvě dílny hmatového modelování ve spolupráci s Národní galerií na zámku ve Zbraslavi; speciální workshop afrických rytmů v DDM Klamovka).
c) výstava nevidomého výtvarníka Pavla Slámy (navazující na tři výstavy uskutečněné v roce 2006) ve venkovních prostorách Révového nádvoří Národní knihovny ČR.
d) 6 setkání literárního klubu pro zrakově postižené a pro dobrovolníky s průměrným počtem
12 účastníků (mj. za účasti zajímavých hostů, např. básnířky Karly Erbové).
e) 11 kulturních akcí
(autorské čtení spisovatelky Daniely Fischerové v baru Krásný ztráty; prezentace dvou knih vydaných
Okamžikem na konci roku 2006 „Místo, které zvoní“ od Anny Markowitz a „Amor na útěku“ od Jana
Nouzy v Atriu na Žižkově; autorské čtení Jaroslavy Novotné (alias Delicie Nerkové) z knihy „Klauni a šašci“
ve Studiu Paměť; výstava výtvarníka Pavla Slámy v Národní knihovně ČR; čtení z knih Miroslava Michálka
„O ničem a o všem“ a „Zavřené oči“ v literární kavárně Obratník; výstava oceněných a dalších vybraných
děl ze soutěže „Navzájem 2007“ v galerii Oliva; autorské čtení z knih vydaných Okamžikem „Básně“ (vydaná v r. 2006) od Petra Hakena a „O ničem a o všem“ (vydaná v r. 2007) od Miroslava Michálka v kavárně
Kávovarna; vyhlášení výsledků výtvarné soutěže zrakově a jinak zdravotně postižených autorů „Navzájem
2007“ v baru Krásný ztráty; prezentace nové knihy Okamžiku „Smutné lásky“ od Jána Rakytky; výstava
oceněných a dalších vybraných děl ze soutěže „Navzájem 2007“ v divadle Komedie; autorské čtení básníka
J. H. Krchovského v kavárně Unijazz).
Svépomocná knihovna pro nevidomé
Zajišťuje načítání knih dobrovolníky na základě individuálních zakázek nevidomých klientů. V roce 2007
bylo načteno 45 nových titulů. Výrazně se zvýšil podíl nahrávání knih v digitální zvukové podobě ve formátu MP3. Průběžně byl aktualizován a zveřejňován seznam načtených titulů, který zahrnuje 185 knih.
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Práce s veřejností a osvětový projekt
Nevidomí mezi námi
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
a) Problematika zrakově postižených a činnost Okamžiku byla průběžně prezentována v médiích:
v rozhlase – 19× (pravidelně např. Z jiného pohledu ČRo 1 Radiožurnál);
v televizi – 7× (např. pořady Pelmel TOP TV; pořad Klíč ČT 2);
v tisku – 65× (např. Vozíčkář, Regenerace, Mladá fronta Dnes, Zora);
prostřednictvím internetových služeb – cca 50× (např. www.neziskovky.cz, www.helpnet.cz, www.rodina.cz,
www.ligavozic.cz, www.dobrovolnik.cz, www.ceskakulturni.info.cz).
b) Průběžně byl aktualizován informační balíček s letáky určenými široké veřejnosti
a další propagační tiskoviny.
c) Průběžně byly aktualizovány webové stránky www.okamzik.cz.
d) I v roce 2007 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
(namluven hercem Alfrédem Strejčkem) či vytisknuty a distribuovány speciální kalendáře.
e) V rámci fundraisingových aktivit byla v září přijata pracovnice, která zahájila komunikaci s ﬁrmami
a dalšími subjekty coby vhodnými partnery pro podporu projektů sdružení Okamžik.
Osvětový projekt „Nevidomí mezi námi“
Od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 sdružení Okamžik realizovalo projekt Nevidomí mezi námi (v rámci programu Evropské unie Transition Facility, s dílčí ﬁnanční podporou dalších subjektů). Projekt byl zaměřen na seznámení
veřejnosti se životem nevidomých lidí s cílem zabránit jejich diskriminaci a snížit netoleranci společnosti vůči
osobám s tímto druhem postižení.
Projekt byl realizován následujícími způsoby:

~ Pořádali jsme výstavy 26 černobílých fotograﬁí zachycujících zrakově postižené lidi v „neobvyklých či netradičních“ situacích s názvem „Nevidomí (mezi) námi“.

~ Do srpna 2007 byly snímky prezentovány 3× (např. A Studio Rubín Praha, bar Krásný ztráty). Po ukončení projektu pak 5× v Praze (např. v Paláci Akropolis, v kavárně Vesmírna, v divadle Komedie).

~ Výstava byla 3× oceněna (4. místem v soutěži vyhlášené Ligou za práva vozíčkářů v Brně; 2. místem v soutěži
vyhlášené redakcí časopisu Zora (SONS); zvláštní cenou v soutěži vyhlášené o.s. Agnes). K výstavě byl vydán katalog.
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~ Uspořádali jsme 9 osvětových akcí pro veřejnost (např. vernisáž výstavy, prezentace knih) a účastnili jsme
se 12 akcí pořádaných jinými (např. veletrh Non handicap, festival Mezi ploty, Jarmark chráněných dílen aj.).
Na mezinárodním veletrhu nestátních neziskových organizací „NGO market“ pořádaném Nadací Forum 2000 byl
Okamžik vyhodnocen jako nejlépe se prezentující “neziskovka”.

~ Vytvořili jsme a provozujeme webové stránky www.nevidomimezinami.cz (za rok 2007 s cca 220 odkazy).
~ Realizovali jsme letákovou kampaň v MHD „Nevidím a potřebuji cestovat. Můžete mi pomoci?“ (od 16. 10. 2006
do 31. 8. 2007 bylo umístěno do tramvají celkem 650 ks letáků).

~ Vydali jsme populárně-naučnou knihu O. Schindlerové „Na ruce si nevidím“, publicistickou knihu M. Michálka
„Zavřené oči“ a informační brožuru „Nahlédnutí do života beze zraku aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se
zrakovým postižením“.

~ Uspořádali jsme 3 semináře s názvem „Nebojte se nevidomých!“.
~ Uspořádali jsme 10 besed s tématy z oblasti života se zrakovým postižením.
~ Po celou dobu projektu jsme provozovali antidiskriminační poradenství nevidomým a vidícím osobám a institucím.
Z obsahu webových stránek Nevidomí mezi námi:
Udivoval mě způsob, jakým se mne ptaly. Místo toho, aby mě oslovovaly jménem a hovořily ke mně v druhé
osobě, jak je tomu v našich krajích zvykem, formovaly své dotazy takto: “Jaký slečna používá zubní kartáček?”
případně “Kam slečna hodlá odcestovat?”.
A v té chvíli jsem konečně pochopila, co má na svědomí divné chování lidí, kteří se zdráhají se mnou mluvit, na cokoliv se ptát, dotknout se, a všechno raději řeší přes mé příbuzné či přátele. Může za to zřejmě jejich nevědomost, nebo jsou to zase ty stále stejné předsudky, které některým lidem vnucují myšlenku, že lidi
s handicapem jsou nesvéprávní a krom všeho ostatního také neschopní rozhovoru.
Lucie Víšková (nevidomá právnička)

www.nevidomimezinami.cz

Projekt „Nevidomí mezi námi“ získal 3. místo v soutěži o nejlepší projekt nestátní neziskové organizace v oblasti sociální inkluze vyhlášené Centrem politických analýz.
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Projekt posílení kapacity

Od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2007 sdružení Okamžik realizovalo v rámci Globálního grantu (hrazeného z prostředků ESF) projekt Posílení kapacity sdružení Okamžik. Tento projekt
byl zaměřen na posílení vlastní kapacity sdružení. Jeho cílem bylo zavést dlouhodobé
plánování, zefektivnit řízení ﬁnancí a provozu, zkvalitnit služby jejich přizpůsobením
aktuálním potřebám klientů, měnícímu se prostředí a vyžadovaným normám kvality,
posílit efektivnost sociální práce zvýšením kvaliﬁkace pracovníků a zlepšit propojenost
ve službách rozšířením komunikace s ostatními NNO.
V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byly v rámci tohoto projektu realizovány následující aktivity:

~ Byl proveden průzkum spokojenosti se službami sdružení a průzkum dalších potřeb osob se zrakovým postižením.

~ Byly zpracovány a zavedeny standardy kvality sociálních služeb pro Dobrovolnické
centrum pomoci zrakově postiženým (sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené)
a Poradnu pro otázky samostatného života osob se zrakovým postižením (odborné sociální poradenství).

~ Byl zpracován strategický plán rozvoje organizace na období let 2008–2010.
~ Pracovníci sdružení absolvovali celkem 12 vzdělávacích seminářů a kurzů.
~ 18. 9. 2007 jsme uspořádali již 4. setkání neziskových organizací poskytujících sociální a jiné služby osobám se
zrakovým postižením.

~ 17. 11. 2007 proběhlo facilitované setkání pracovníků sdružení s klienty Poradny pro otázky samostatného
života osob se zrakovým postižením s cílem posílení jejich účasti na řízení.

~ Od června do listopadu 2007 probíhal ve sdružení Okamžik ﬁnanční audit s cílem získat doporučení k posílení slabých míst systému ﬁnančního řízení. V rámci tohoto auditu byly také revidovány základní ekonomické
směrnice sdružení.
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Hmateliér

V nebytových

prostorách

sdružení

„Okamžik“,

v Praze

7,

Umělecká 5 byl vybudován základ ateliéru a dílny hmatového
modelování pro nevidomé – „Hmateliér“ – určený k vyškolování
a přímé práci v mezinárodně patentované „Axmanově technice
modelování pro zdravotně postižené“ (dále ATM), se základnou
v „Mezinárodním centru ATM pro zdravotně postižené“ v Tasově
na Moravě. Hmatové modelování je metoda uměleckého řemesla
speciálně vyvinutá pro nevidomé, která jim umožňuje samostatné vytváření užitných a uměleckých předmětů z pálené hlíny
jako např. interiérových doplňků, zahradních nádob i volných
sochařských objektů a prostřednictvím tzv. „hmatové matematiky“ jim pomáhá k poznávání a ztvárnění reálných objektů.
V červnu 2007 byla zahájena pravidelná výuka hmatového modelování v prostorách Hmateliéru se třemi nevidomými klienty, další byl s technikou seznámen. Bylo uskutečněno celkem 31 výukových bloků po cca 4 hod
a dále tři exkurze v centru ATM v Tasově. Klientům tato činnost umožnila tvořivé využití volného času s perspektivou práce jako umělecký řemeslník nebo učitel ATM a navázání dalších sociálních kontaktů.
Frekventanti kurzu se naučili základům techniky výroby jednoduchých nádob a reliéfů, jedné z klientek byla
nabídnuta možnost dalšího postupu a doškolování v Tasově, s výhledem na budoucí zaměstnání v pražském
Hmateliéru jako učitelka ATM.
Dílna byla vybavena základními pomůckami a materiálem a k jejímu dovybavení, zajištění provozu a doškolení
lektorky je potřeba zajistit další ﬁnanční prostředky.
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Finanční zpráva

Podle účetní uzávěrky za r. 2007 uvádíme základní ﬁnanční údaje o hospodaření sdružení Okamžik (jednotlivé
položky jsou uvedeny v celých tis. Kč):
Rozvaha období k 31.12. 2007 v tis. Kč
Aktiva
Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

19

Oprávky k dlouhodobému majetku

-706

Bankovní účty a pokladna

2073

Celkem
Oběžná aktiva

776

89
Pohledávky

617

Jiná aktiva celkem (poskytnuté zálohy a náklady příštích období)

120

Celkem

2810

Aktiva celkem

2899

Pasiva
Vlastní zdroje

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek roku 2006

Celkem
Cizí zdroje

407
-85
322

Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím SZ a ZP
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období

71
200
82
18
124
2082

Celkem

2577

Pasiva celkem

2899

Poznámka: Záporný hospodářský výsledek roku 2007 je způsoben uplatněním odpisů dlouhodobého hmotného majetku
pořízeného v roce 2004 (digitální čtecí zařízení, braillská tiskárna a braillský řádek pro nevidomé).
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Výsledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2007 v tis. Kč
Výnosy
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)
Výnosy celkem

147
20
19
3329
220
2
1779
5516

Náklady
Materiálové náklady

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

Celkem
Služby

Opravy a udržování
Reprezentace
Nájemné
Pronájem prostor na akce
Fax, telefon
Internet – doména a pevné připojení

264
17
142
19
21
19

Vedení účetnictví, audit projektu, audit účetnictví

447
98
122

DDNHM – software

26

Ostatní služby (výroba fotograﬁí, autorské honoráře)

62

Správa sítě a internetových stránek

70

Vzdělávání pracovníků
Inzerce a propagace
Celkem

84
148
1599

Mzdy zaměstnanců na HPP

1632

Mzdy – DPČ a DPP

1045

Sociální pojištění – zaměstnavatel

617

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel

214

Celkem

3508
Jiné ostatní náklady (pojištění dobrovolníků, pojištění pracoviště, bankovní poplatky)

Celkem

103
103

Odpisy DH i DNH majetku
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Přepravné
Supervize (dobrovolníků a pracovního týmu)

Náklady celkem

42

Poštovné
Tisk a kopírování (výroba publikací)

Ostatní

114
302

Cestovné

Osobní náklady

188

89
5601
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Přehled ﬁnančních dotací, příspěvků a darů právnických osob za rok 2007
Nadační fond Českého rozhlasu (granty na rok 2007)
Nadační fond Českého rozhlasu (podíl z grantu přiděleného v roce 2006)

1.350.00 Kč
430.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1.083.000 Kč

NROS – program Transition Facility EU – podíl 2007

1.009.000 Kč

NROS – Globální Grant ESF – podíl 2007

458.000 Kč

Ministerstvo vnitra ČR

338.000 Kč

Ministerstvo kultury ČR

200.000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví ČR

160.000 Kč

Státní tiskárna cenin

110.000 Kč

Nadace Charty 77

83.000 Kč

Nadace Leontinka

65.000 Kč

Nadace profesora Vejdovského

20.000 Kč

Teamconsult s.r.o

20.000 Kč

Chance a.s.

15.000 Kč

Comfero s.r.o.

12.000 Kč

ING Lease s.r.o.
Celkem na rok 2007 získáno

Memo

10.000 Kč
5.363.000 Kč
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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, náměstí Republiky 3a, Praha 1
číslo transparentního účtu pro veřejnou sbírku: 334 334/2400, eBanka,
Milady Horákové 684/16, Praha 7
telefon: 233 379 196, 233 379 199, 220 571 173, 233 371 277, 222 360 694
mobil: 775 209 055, 774 209 055, 773 209 055 nebo 604 841 926
bezplatná Zelená linka: 800 155 100
fax: 233 379 196
email: okamzik@okamzik.cz
www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz
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