Poslání organizace
Posláním spolku Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým
postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb,
dobrovolnických, kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit.
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Pomáháme lidem se zrakovým postižením
Milé čtenářky a milí čtenáři,
čím jsme v Okamžiku v uplynulém roce žili a co jsme udělali pro naše zrakově postižené klienty
a veřejnost? V úvodu jen to hlavní, více se dočtete v kapitolách věnovaných jednotlivým
pracovištím a projektům. Opět toho nebylo málo.
Uskutečnili jsme 32 velkých či menších projektů, díky kterým jsme pomáhali téměř třem stům
lidí se zrakovým postižením a stovkám vidících lidí jsme připravili cenné informace, kulturní
zážitky nebo možnost pomáhat v dobrovolnickém projektu. Co bylo „nej“? Byla to obsáhlá brožura
„Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti“, zřejmě tematicky první publikace svého druhu, nebo to byl
„Manuál pomoci nevidomým“, praktická shrnující příručka, nebo to byla některá „čísla“, například
vrcholný počet 166 pomáhajících dobrovolníků?
Těžko říct, co bylo nejvýraznějším úspěchem, každopádně nejdůležitější skutečností je to, že
všechny naše projekty nadále poskytují služby nevidomým a slabozrakým lidem. Abychom tak
mohli činit, museli jsme provést změnu našeho názvu, takže Okamžik – sdružení pro podporu nejen
nevidomých se změnil na Okamžik z. s. Ta dvě písmena na konci nového názvu znamenají „zapsaný
spolek“, což je podle Občanského zákoníku nové povinné označení dřívějších sdružení.
Věřím, že s novým názvem v novém roce přijdou další pozitivní změny. Děkuji donátorům,
dobrovolníkům, sympatizantům, externím spolupracovníkům a pracovníkům, zkrátka děkuji všem,
kdo se v uplynulém šestnáctém roce fungování Okamžiku jakýmkoliv způsobem podíleli na naší
práci ve prospěch osob se zrakovým postižením.
Miroslav Michálek
předseda a výkonný ředitel spolku Okamžik

Výroční zprávu doplňují fotografie Elišky Rafajové z cyklu “Mám nevidomé rodiče”.
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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. Jedná se o registrovanou službu podle
Zákona o sociálních službách.

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

Aktivity
> dlouhodobá spolupráce dvojice klienta a dobrovolníka
> jednorázová pomoc nevidomým lidem v každodenních činnostech
> výcviky nových dobrovolníků
> supervize dobrovolníků
> komunitní setkávání a vzdělávací akce pro klienty a dobrovolníky
Rok 2015
Služby dobrovolnického centra využilo celkem 151 zrakově postižených klientů.
Podpořili jsme 141 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily 6 509 hodin.
Úspěšně jsme zajistili 531 jednorázových doprovodů v celkové délce 709 hodin.
Na projektu dobrovolnického centra se průměrně podílelo 150 dobrovolníků, vrcholný a historicky
nejvyšší počet aktivních dobrovolníků byl 166 osob.
V pěti výcvicích jsme proškolili 40 nových dobrovolníků.
Supervizí, námi organizovaných vzdělávacích akcí a komunitních setkání se zúčastnilo
74 dobrovolníků a 25 klientů.
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Aktivity
> individuální odborné sociální poradenství
> odborné besedy pro osoby se zrakovým postižením
> vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost
> vydávání informačních publikací a elektronického 		
zpravodaje
> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz
Rok 2015
Poskytli jsme individuální poradenské konzultace
109 klientům, řadě z nich opakovaně. U části klientů
situace vyžadovala dlouhodobou a časově náročnější
podporu.
Realizovali jsme čtyři odborné besedy pro 34 nevido
mých klientů.
V 38 vzdělávacích akcích jsme proškolili 775 osob
v pomoci nevidomým a v komunikaci s nimi.
Vydali jsme publikaci „Nevidomí rodiče a jejich
zkušenosti“ v nákladu 1 000 výtisků a v elektronické
verzi.
Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického
zpravodaje, který odebírá více než 230 osob se
zrakovým postižením.
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Projekt „Práce pro osoby se zrakovým
postižením v Praze“

Hmateliér

Projekt byl zahájen 1. 1. 2015 a ukončen 30. 10. 2015.

Již osm let učíme zrakově postižené klienty speciální techniky práce s hlínou a další výtvarné
postupy vhodné pro práci bez zrakové kontroly.

Zaměřil se 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“.
Aktivity
> individuální podpora při získání a udržení pracovního místa
> vzdělávání konzultantů začleňování nevidomých a dalších osob se zrakovým postižením
> tréninková práce ve Hmateliéru (viz samostatná část „Hmateliér“)
> tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých
Rok 2015
Díky projektu jsme umožnili 18 klientům koučování a poradenství externích odborných poradců.
Zrealizovali jsme kurz „Chyť ten správný směr“ aneb „Pět zastávek k životnímu a pracovnímu
úspěchu“, semináře „ Novinky z legislativy“ a „Ozvučené dotykové mobily – praktičtí pomocníci při
hledání a udržení zaměstnání“.
Jedenáct 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 nevidomým v institucích a firmách.

ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé

Aktivity
> tréninková práce klientů na zakázku v rámci projektu „Práce pro osoby se zrakovým
postižením v Praze“, který byl realizován s finanční podporou ESF z Operačního programu
Praha – Adaptabilita
> výroba zahradní, užitné a dekorativní keramiky určené k prodeji
> volnočasové aktivity pro klienty
> výuka nových klientů
> teambuildingy a workshopy „Potmě“ pro vidící veřejnost pod vedením nevidomých lektorek
Rok 2015
Výuky a tréninkové práce ve Hmateliéru se pravidelně účastnilo 10 zrakově postižených klientů.
Výrobky Hmateliéru byly prezentovány a prodávány celkem na třinácti akcích.
Proběhlo 10 zážitkových workshopů pro vidící veřejnost.
Specifickým cílem bylo zvyšovat pozitivní vnímání nevidomých u veřejnosti prostřednictvím
kvalitních řemeslných a uměleckých výrobků a jejich prezentací na výstavách a trzích.

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Praha – Adaptabilita.
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Projekt „Vidět tvýma očima – asistence pro děti
se zrakovým postižením“
Osmým rokem podporujeme 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 2015
Asistenci využívalo 31 dětí se zrakovým postižením.
Do projektu se zapojilo 32 vyškolených asistentů.
Během školního roku pravidelně spolupracovalo 74 dvojic
dítě/asistent.
Zajistili jsme 2242 hodin jejich spolupráce.
Proběhl jeden výcvik nových asistentů a tři supervize.

10

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 2015
Uspořádali jsme pět výstav nevidomých sochařů: Neviděný svět, Naslepo, Křížová cesta rukama
nevidomých sochařů, Betlémy, kříže, andělé…
V Galerii pod radnicí (Havlíčkovo nám. 9, Praha 3) proběhla výstava s názvem „Neviděný svět“,
další se uskutečnila již tradičně v rámci výstavy Praha fotografická na Staroměstské radnici
v Praze pod názvem „Naslepo“, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy se prezentovala
„Křížová cesta rukama nevidomých sochařů“, čtvrtá výstava byla v Galerii Ecce Terra v rámci
Martinských doteků a jako poslední opět v Galerii pod radnicí výstava nevidomých sochařů
nazvaná „Betlémy, kříže, andělé…“
Uspořádali jsme tři tvořivé dílny a další skupinové akce. Vydali jsme reprezentativní katalog
k výstavě „ Křížová cesta rukama nevidomých sochařů“.
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Lidé v Okamžiku

V roce 2015 nás podpořili

Ke dni 31. 12. 2015 měl spolek Okamžik 8 členů.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 podpořili:

Předseda spolku Okamžik
Ing. Miroslav Michálek statutární zástupce
Kontrolní komise
Elen Bělovská
Jarmila Kerlická
Mgr. Petra Fronková
Pracovní tým
Ke dni 31. 12. 2015 měl Okamžik z. s. 10 zaměstnanců na různě velké 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 2015 byl 150 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 Pazderková vedoucí Dobrovolnického centra pomoci zrakově postiženým
Jarmila Kerlická vedoucí ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér
Mgr. Jana Vondráčková vedoucí Poradenského centra
Ing. Šárka Vojtíšková vedoucí dílny hmatového modelování Hmateliér, manažerka projektu
		
Asistence pro děti se zrakovým postižením
Mgr. Pavla Vaňková koordinátorka kulturních aktivit
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Finanční podpora
Projekty realizované za pomoci 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“ 380.000 Kč
„Hmateliér 2015 aneb Pracovní uplatnění a pozitivní
prezentace nevidomých“ 329.500 Kč
„NASLEPO – kulturní akce a aktivity osob se zrakovým
postižením 2015“ 128.000 Kč
MHMP – Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný
z Evropského sociálního fondu 1. 421.000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.232.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 305.000 Kč
Nadace Leontinka 210.000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 151.000 Kč
DIVA Center s. r. o. 121.000 Kč
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 100.000 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 105.000 Kč
Nadační fond GSK 95.000 Kč
Ministerstvo kultury 60.000 Kč
Městská část Praha 4 60.000 Kč
Nadace O2 50.000 Kč

Městská část Praha 11 45.000 Kč
Městská část Praha 10 38.000 Kč
Nadační fond právní pomoci 30.000 Kč
Městská část Praha 14 30.000 Kč
Nadační fond Veolia 20.000 Kč
RWE 20.000 Kč
Městská část Praha 6 10.000 Kč
Městská část Praha 7 10.000 Kč
Městská část Praha 9 10.000 Kč
Městská část Praha 13 10.000 Kč
Comfero s. r. o. 9.000 Kč
Nadace umění pro zdraví 5.000 Kč
Materiální podpora a spolupráce
Naše Kavárna – sociální projekt o. s.
Neviditelná výstava
Cosmetica Bohemica s. r. o. – BOEMI
LMC s.r.o.
NEWTON Media, a. s.
Miroslav Setnička
Individuální dárci
Dagmar Borská, Jiří Juchelka, Jiří Krupička, Eduard
Lískovský, Viliam Masaryk, Hana Mikulová, Pavel Mottl,
Marcel Mráz, Jitka Šátková, Pavel Šavara, Jan Vidim,
MŠ Mezi domy

Výsledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2015 v tis. Kč
výnosy

Finanční zpráva

Tržby za vlastní výrobky a služby
Přijaté úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky k vyúčtování (příspěvky od nadací)

Rozvaha období ke dni 31. 12. 2015 v tis. Kč

Přijaté příspěvky (dary a příspěvky)

AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA

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

Celkem
Oběžná aktiva

Celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje

Celkem
Cizí zdroje

Celkem
Pasiva 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

Přijaté členské příspěvky

401
19
-296
124
725
61
304
14
1104
1228

Výnosy celkem

Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím SZ a ZP
Ostatní závazky
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

520
48
14
582
258
125
4
7
150
7
95
646
1228

5
34
2142
322
2
3487
6036

Náklady
Materiálové náklady

Spotřeba (materiál, kancelářské potřeby)

71

Spotřeba energie

71

DDHM od 3.000 do 40.000 Kč
Celkem
Služby

Opravy a udržování
Reprezentace
spoje (telefony, internet, poštovné)

119

41

Vedení účetnictví

94

ostatní služby

63
94

Správa sítě a internetových stránek

34

Vzdělávání pracovníků

54

Mzdy zaměstnanců na HPP
Mzdy zaměstnanců na DPČ a DPP
Odvody na sociální a zdravotní pojištění

Celkem
daně a poplatky

3
963
1071
1

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

89

odpisy

34

Daň z příjmů – srážková úroky na BÚ

15

2848

4885

Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

11
862

Mzdové náklady - náhrady

Celkem

7
94

poradenství a Supervize (klientů, dobrovolníků a pracovního týmu)

inzerce a propagace

ostatní

9
300

Celkem

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

Tisk a kopírování (výroba publikací)

Osobní náklady

5
147

Přepravné

Vlastní jmění
Fond nevyužitých darů
Hospodářský výsledek roku 2015

44

3
1
128
6022

Okamžik z. s.
sídlo
Nemocniční 662/7, 190 00 Praha 9
pracoviště a kontaktní adresa
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
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

