Poslání organizace
Posláním organizace Okamžik, z. ú. 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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Úvodní slovo
Milé čtenářky a milí čtenáři,
Okamžik již 16 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. V roce 2016 se transformoval
na zapsaný ústav a zároveň odešel ze své funkce dlouholetý ředitel Miroslav Michálek.
V uplynulém roce jsme úspěšně realizovali projekty, které jsou mezi klienty již dobře známé –
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým, Poradenské centrum, Pomoc dětem se
zrakovým postižením nebo celou řadu kulturních a osvětových aktivit.
Nově se Okamžik v rámci samostatného projektu poprvé zapojil do zpřístupňování mobilních
technologií lidem se zrakovým postižením a v dílně hmatového modelování – Hmateliéru vznikl
v rámci celonárodních oslav Karla IV. unikátní soubor keramických kachlů, soch a loutek. Jejich
fotografie tvoří hlavní obrazovou část výroční zprávy.
Novinky jsme ale zařadili také do stávajících projektů. Naše dobrovolnické centrum jsme
přejmenovali na Centrum aktivního života zrakově postižených, protože již dávno neposkytuje
nevidomým pouze spolupráci s dobrovolníky. V oblasti přímé práce sociálních pracovníků
s nevidomými klienty jsme v rámci tohoto centra poskytli 1553 hodin pomoci a zrealizovali
volnočasové, vzdělávací a komunitní akce pro naše klienty. Pro rok 2017 plánujeme již plné
rozdělení tohoto projektu na dva samostatné projekty, tedy Centrum aktivního života zrakově
postižených a Dobrovolnické centrum.
Výjimečnou událostí byla osvětová výstava fotografií Elišky Rafajové pod názvem „Mám nevidomé
rodiče“. Fotografie prezentované na této výstavě získaly první cenu ve fotografické soutěži
VVPO Život bez bariér. Aktivity v dalších projektech možná nebyly na veřejnosti tolik vidět,
o to větší význam ale pro nevidomé klienty měly. 31 vyškolených odborných pomocníků vytvořilo
s nevidomými dětmi 87 dvojic dítě/pomocník a během 1 900 hodin spolupráce jim poskytovalo
praktickou pomoc v každodenním životě i nové informace ze světa vidících mladých lidí. Poradenské
centrum vedle individuálních konzultací a čtyř odborných besed vydalo publikaci zakladatele
Okamžiku Miroslava Michálka „Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé“. Každý z projektů
zažil výjimečné okamžiky a ty nejdůležitější jsme pro vás zachytili v této výroční zprávě.
Děkuji všem, jejichž podpora a profesní i osobní nasazení umožnilo realizovat v roce 2016
takto rozmanité spektrum služeb a aktivit pro lidi se zrakovým postižením.
Vít Liška
ředitel
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Dobrovolnické centrum pomoci zrakově
postiženým

Centrum aktivního života zrakově postižených

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 akreditovaný dobrovolnický projekt podle zákona o dobrovolnické službě.

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na individuální a skupinovou sociální práci s dospělými
osobami s těžkým zrakovým postižením. Naší nabídkou volnočasových, vzdělávacích a sociálně
terapeutických aktivit rozšiřujeme možnosti aktivního života nevidomých, jejich sociálního
začlenění do společnosti a naplňování jejich potřeb a práv.

Aktivity
> dlouhodobá spolupráce dvojice klienta a dobrovolníka
> jednorázová pomoc nevidomým lidem v každodenních činnostech
> výcviky nových dobrovolníků
> supervize dobrovolníků
> komunitní setkávání, volnočasové a vzdělávací akce pro klienty a dobrovolníky

Jedná se o registrovanou službu podle zákona o sociálních službách.
Rok 2016
V oblasti přímé práce sociálních pracovníků s nevidomými klienty jsme poskytli
1553 hodin pomoci.

Rok 2016
Služby dobrovolnického centra využilo celkem 143 klientů s těžkým zrakovým postižením.
Podpořili jsme 142 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily 5 280 hodin.
Úspěšně jsme zajistili 585 jednorázových doprovodů v celkové délce 769 hodin.
Na projektu dobrovolnického centra se průměrně podílelo 152 dobrovolníků.
V pěti výcvicích jsme proškolili 47 nových dobrovolníků.
Dobrovolnickým centrem organizovaných supervizí, vzdělávacích, volnočasových akcí a komunitních
setkání a se zúčastnilo 83 dobrovolníků a 35 klientů.
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Poradenské centrum

Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením
Hmateliér – ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách osobám se zrakovým
postižením a další doplňkové služby lidem se zrakovým postižením a všem, kdo jim pomáhají.

Prostřednictvím různých kulturních aktivit a činností se snažíme podporovat tvořivost lidí
se zrakovým postižením a přispívat tak k jejich integraci do běžné společnosti.
Naším cílem je prostřednictvím kvalitních řemeslných a uměleckých výrobků a jejich prezentací
na výstavách a trzích přispívat k pozitivnímu vnímání nevidomých veřejností.

Aktivity
> individuální a skupinové odborné sociální poradenství
> vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost
> vydávání informačních publikací a elektronického zpravodaje
> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz
Rok 2016
Poskytli jsme individuální poradenské konzultace
102 klientům, řadě z nich opakovaně. U části klientů
situace vyžadovala dlouhodobou a časově náročnější
podporu.
V rámci skupinového poradenství jsme realizovali
čtyři odborné besedy pro 39 účastníků.
Ve 40 vzdělávacích akcích jsme proškolili 734 osob
v pomoci nevidomým a v komunikaci s nimi.
Vydali jsme publikaci „Žít jako vy aneb rovné
příležitosti pro nevidomé“ v nákladu 1 000 výtisků
a v elektronické verzi.
Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického
zpravodaje, který odebíralo 231 osob se zrakovým
postižením.
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Aktivity
> řemeslná výroba, vzdělávání, volná tvorba sochařů a arteterapie ve Hmateliéru
> prezentace tvorby nevidomých umělců na výstavách
> literární večery a výtvarné dílny
> zážitkové workshopy „Poslepu“ pro vidící veřejnost
pod vedením nevidomých lektorek
> vydávání výtvarných katalogů nevidomých umělců
Rok 2016
Hmateliér navštěvovalo 12 zrakově postižených keramiků.
Jejich práce byly prezentovány na patnácti výstavách.
Vydali jsme katalog s názvem „Baví mě tvořit“ nevidomé
keramičce Libuši Petrašové.
Proběhlo 12 zážitkových workshopů „Poslepu“ pro vidící
veřejnost.
Uspořádali jsme osvětovou výstavu fotografií Elišky Rafajové
pod názvem „Mám nevidomé rodiče“. Tyto fotografie získaly
první cenu ve fotografické soutěži VVPO Život bez bariér.
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Projekt „Karel IV. a jeho doba očima nevidomých
a pro nevidomé“
Okamžik a Hmateliér se v tomto roce zapojili do celonárodních oslav Karla IV. Pro nevidomé
zájemce jsme uspořádali odbornou přednášku s haptickými materiály a pět keramických
a sochařských workshopů na toto téma. Vznikl unikátní soubor keramických kachlů kombinovaných
se sklem, soch a loutek s názvem „Doba Karla IV. rukama nevidomých sochařů“.
Tato díla byla vystavena na sedmi samostatných reprezentativních výstavách.
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Projekt „Vidět tvýma očima – pomoc dětem
se zrakovým postižením“

Projekt „Zpřístupnění užívání Apple iPhone
nevidomým uživatelům“

Již devátým rokem podporujeme a rozvíjíme samostatnost a sebedůvěru dětí a mladých lidí se
zrakovým postižením a odlehčujeme jejich rodinám v péči o ně.
Naši profesionálně vyškolení odborní pomocníci, studenti vysokých škol, přinášejí těmto dětem
kromě praktické pomoci v každodenním životě i nové informace ze světa vidících mladých lidí.
Zcela přirozeně je tak učí sociálním dovednostem a přispívají k jejich lepšímu zapojení do běžného
každodenního života.

Projekt jsme zahájili v červenci roku 2016 a probíhal do dubna 2017.
V roce 2016 jsme se poprvé zapojili do zpřístupňování mobilních technologií lidem se zrakovým
postižením v rámci samostatného projektu. Snažíme se usnadnit nevidomým a slabozrakým lidem
přechod z končících tlačítkových mobilních telefonů na tzv. chytré telefony a umožnit jim využití
komfortu, který nabízejí dotykové telefony iPhone.

Aktivity
> pravidelné doprovody a praktická pomoc během školního roku
> odlehčení pro rodiny v každodenní péči
> profesionální školení nových odborných
pomocníků
> supervize
Rok 2016
Službu využívalo 31 dětí se zrakovým postižením.
Do projektu se zapojilo 31 vyškolených odborných
pomocníků.
Během školního roku pravidelně spolupracovalo
87 dvojic dítě/pomocník.
Zajistili jsme 1 900 hodin jejich spolupráce.

Aktivity
> vytvoření série výukových videí (videokurzu) vysvětlujících nevidomým uživatelům základy obsluhy
mobilních telefonů a tabletů Apple pomocí odečítače obrazovky
> vytvoření audioverze kurzu
> konzultace k základům používání telefonu iPhone a k individuálním problémům uživatelů telefonu
vedené odborným nevidomým lektorem
Rok 2016
Vytvořili jsme 18 výukových videí o používání telefonu iPhone poslepu, díky nimž jsou začínající
nevidomí uživatelé dotykových zařízení Apple schopni naučit se samostatně pracovat se svým
novým mobilním telefonem nebo tabletem. Tento videokurz „Jak na iPhone přes VoiceOver“ je volně
ke zhlédnutí na www.youtube.cz.
Zároveň vznikla i audioverze kurzu, kterou jsme zveřejnili na stránkách www.okamzik.cz.
Projekt pokračoval i v roce 2017 a umožnil deseti nevidomým uživatelům individuální poradenství
k používání telefonu.

Proběhlo jedno školení nových odborných
pomocníků a čtyři supervize.
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Lidé v Okamžiku

V roce 2016 nás podpořili

Statutární zástupce
Mgr. Vít Liška ředitel

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016 podpořili.

Management organizace
Ing. Alexandra Kouřímová finanční a provozní manažerka
Mgr. Marie Matějů manažerka práce s veřejností
Bc. Marie Hůrková vedoucí Dobrovolnického centra a Centra pomoci zrakově postiženým
Mgr. Jana Vondráčková vedoucí Poradenského centra
Ing. Šárka Vojtíšková vedoucí dílny hmatového modelování Hmateliér,
		
manažerka projektu „Pomoc nevidomým dětem“
Mgr. Pavla Vaňková koordinátorka kulturních aktivit
Pracovní tým
K 31. 12. 2016 pracovalo v Okamžiku 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Během roku
Okamžik průběžně spolupracoval s řadou vidících i nevidomých lektorů (např. lektoři výcviku
dobrovolníků, zkušebních pochůzek, hmatového modelování, seminářů o životě se zrakovým
postižením) a dalšími vidícími a nevidomými spolupracovníky.
Nevidomým dětem pomáhalo průměrně 30 odborných pomocníků.
S klienty Okamžiku spolupracovalo průměrně 152 dobrovolníků.
Zakladatel
Ing. Miroslav Michálek
Správní rada						Revizorka
Mgr. Petra Fronková – předsedkyně		
Elen Bělovská
Mgr. Jiřina Holeňová
PhDr. Kateřina Kavalírová
Jarmila Kerlická
Mgr. Veronika Svobodová

Finanční podpora
Projekty realizované za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška:
„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“
520.000 Kč
„Poradenské centrum“ 410.000 Kč
„Vidět tvýma očima – asistence pro děti se zrakovým
postižením“ 544.000 Kč
„Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým
postižením“ 590.000 Kč
„Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým
uživatelům“ 75.000 Kč
„Rozvoj aktivit ústavu Okamžik“ 37.700 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.306.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 364.000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 230.000 Kč
Městská část Praha 4 170.000 Kč
DIVA Center s. r. o. 154.000 Kč
Nadace Leontinka 120.000 Kč
Ministerstvo kultury 114.000 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 110.000 Kč
Nadace O2 50.000 Kč
Nadační fond Mathilda 50.000 Kč

Městská část Praha 11 45.000 Kč
Městská část Praha 10 38.000 Kč
ALLYN International 36.100 Kč
Nadační fond TESCO 30.000 Kč
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 30.000 Kč
Nadační fond právní pomoci 30.000 Kč
Městská část Praha 14 30.000 Kč
Nadační fond Veolia 22.200 Kč
Městská část Praha 9 10.000 Kč
Městská část Praha 13 10.000 Kč
Nadace umění pro zdraví 5.000 Kč
Městská část Praha 5 3.720 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
Viliam Masaryk, Jan Vidim, Marcel Mráz, Farní sbor
Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích, Petr
Doležal, MUDr. Jiří Juchelka, Miloš Hejhal, Ing. Miroslav Picek,
JUDr. Jan Tomsa, Jana Jirásková, Vít Roček, Olga Dašková

VÝSLEDOVKA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2016 V TIS. KČ
VÝNOSY
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY A SLUŽBY

Finanční zpráva

PŘIJATÉ ÚROKY
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY (ZAÚČTOVÁNÍ ODPISŮ)
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY K VYÚČTOVÁNÍ (PŘÍSPĚVKY OD NADACÍ)
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)

ROZVAHA OBDOBÍ KE DNI 31. 12. 2016 V TIS. KČ
AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA

CELKEM
OBĚŽNÁ AKTIVA

CELKEM
AKTIVA CELKEM
PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE

CELKEM
CIZÍ ZDROJE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU
BANKOVNÍ ÚČTY A POKLADNA
POHLEDÁVKY
JINÁ AKTIVA CELKEM (POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY)
NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

VLASTNÍ JMĚNÍ
FOND NEVYUŽITÝCH DARŮ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2015
ZÁVAZKY K ZAMĚSTNANCŮM
ZÁVAZKY K INSTITUCÍM SZ A ZP
OSTATNÍ ZÁVAZKY
DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ
VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

CELKEM
PASIVA CELKEM

PROVOZNÍ DOTACE (DOTACE OD MINISTERSTEV, MAGISTRÁTU A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ)

395
19
-323
91
877
23
250
15
1165
1256
501
44
-36
509
225
94
4
102
4
318
747
1256

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

VÝNOSY CELKEM

29
1
34
2438
295
2431
5228

NÁKLADY
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

SPOTŘEBA MATERIÁLU (KERAMICKÁ HLÍNA A MATERIÁL NA DÍLNY, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL,
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY)
SPOTŘEBA ENERGIE
DDHM OD 3.000 DO 40.000 KČ

CELKEM
SLUŽBY

NÁJEMNÉ
SPOJE (TELEFONY, INTERNET, POŠTOVNÉ)
PŘEPRAVNÉ
TISK A KOPÍROVÁNÍ (VÝROBA PUBLIKACÍ)
PORADENSTVÍ A SUPERVIZE (DOBROVOLNÍKŮ, ODBORNÝCH POMOCNÍKŮ A SLUŽBY)

91
9
71
11

OSTATNÍ SLUŽBY (STĚHOVÁNÍ HMATELIÉRU, ZABEZPEČENÍ PROSTOR, FOTOGRAFICKÉ,
GRAFICKÉ A PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE)

120

SPRÁVA SÍTĚ A INTERNETOVÝCH STRÁNEK

28

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, KURZY PRO KLIENTY

50
24
777

MZDY ZAMĚSTNANCŮ NA HPP
MZDOVÉ NÁKLADY - NÁHRADY
MZDY ZAMĚSTNANCŮ NA DPČ A DPP
MZDOVÉ NÁKLADY – ŘEDITEL, SPRÁVNÍ RADA
ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

CELKEM

2558
8
722
14
921
4223

DANĚ A POPLATKY

4

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY (POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, POJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, BANKOVNÍ

89

ODPISY

34

POPLATKY)

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
NÁKLADY CELKEM
15

6
173

137

CELKEM

CELKEM

57

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY

PROPAGACE SLUŽEB

OSTATNÍ

2
48
135

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
REPREZENTACE

OSOBNÍ NÁKLADY

85

2
129
5264

Okamžik, z. ú.
právní forma
zapsaný spolek, od 1. 9. 2016 zapsaný ústav
sídlo
Nemocniční 662/7, 190 00 Praha 9
od 1. 12. 2016 Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
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

