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1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruÏení

V ãervnu roku 2004 zahájil OkamÏik pát˘ rok své ãinnosti. Co jsme v tomto roce
nabídli na‰im tûÏce zrakovû postiÏen˘m klientÛm, dobrovolníkÛm a ‰iroké vefiej-
nosti? A co tento rok pfiinesl nám ve sdruÏení a na pracovi‰ti?

a) I v tomto roce se podstatnû zv˘‰il poãet na‰ich dobrovolníkÛ zaji‰Èujících 
asistentskou a prÛvodcovskou sluÏbu a poãet jejich tûÏce zrakovû postiÏen˘ch
klientÛ. Jako první v âR v oblasti pomoci zrakovû postiÏen˘m jsme pro ná‰
dobrovolnick˘ projekt získali akreditaci Ministerstva vnitra, dále jsme roz‰ífiili
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pfiípravu dobrovolníkÛ, jejich poji‰tûní a dal‰í náleÏitosti projektu. Na závûr ro-
ku jsme pro dobrovolníky uspofiádali kulturní veãer s písniãkáfikou Dagmar
Andrtovou-VoÀkovou v Divadle Komedie.

b) Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch ve svém druhém roce
fungování podstatnû roz‰ífiila svou ãinnost zejména o pofiádání besed a so-
botních semináfiÛ pfiibliÏujících ‰iroké vefiejnosti témata související se zrako-
v˘m postiÏením. Poradna se vedle individuální práce s klienty stala partnerem
pro více institucí a organizací zab˘vajících se na‰í problematikou a na‰la si své
místo ve spektru poradensk˘ch sluÏeb pro zrakovû postiÏené.

c) V roce 2004 jsme vydali dal‰í 4 netradiãní publikace – beletristické tituly 
J. Kalabisová „S kloboukem na nepfiítele“ a I. Jergl „Nadûje chodí po ‰piã-
kách“, dále v˘pravn˘ v˘tvarn˘ katalog nevidomé P. Francové a katalog k na‰í
v˘stavû a soutûÏi „Navzájem“. Na‰e ediãní ãinnost opakovanû pfiitahuje po-
zornost médií k problematice zdravotnû postiÏen˘ch. Získali jsme také dal‰í
oficiální ocenûní – 1. místo v soutûÏi Vládního v˘boru pro zdravotnû postiÏené
v propagaci této tematiky.  

d) Na‰í hlavní kulturní akcí roku byla celostátní v˘tvarná soutûÏ pro zdravotnû po-
stiÏené „Navzájem“, na kterou navazovaly dvû v˘stavy. Vedle soutûÏe probí-
hal literární klub a kurz paliãkované krajky pro nevidomé, uspofiádali jsme 3 ar-
teterapeutické dílny, kulturní akci u pfiíleÏitosti prezentace knihy „KaÏd˘ bûÏí
svou míli“ v prostorách Akademie vûd v provedení Alfréda Strejãka a Markéty
PotuÏákové a vernisáÏ uvedené v˘stavy v Divadle Bez zábradlí.

e) Dobrovolníci v rámci Svépomocné knihovny pro nevidomé naãetli dal‰í tfii de-
sítky knih na základû individuálních poÏadavkÛ nevidom˘ch klientÛ.

f) V souladu s potfiebami vzrostl poãet pracovníkÛ sdruÏení v hlavním pracovním
pomûru ze 3 na 5, na realizaci projektÛ se dále podílelo nûkolik externistÛ 
a 78 dobrovolníkÛ. Díky vstfiícnosti Mûstské ãásti Praha 7 jsme v závûru roku
získali prostory pro men‰í deta‰ované pracovi‰tû, podafiilo se nám dobudovat
technické zázemí (poãítaãovou síÈ a poãítaãové pracovi‰tû pro nevidomé).
Projekty OkamÏiku opût podpofiili v˘znamní poskytovatelé grantÛ - Nadaãní
fond âeského rozhlasu, Magistrát Hl. M. Prahy, Velvyslanectví USA,
Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví a fiada dal‰ích, jak je podrobnû
uvedeno v oddíle o financích. 

Jak uvádí dal‰í podrobná zpráva, v‰echny projekty OkamÏiku byly úspû‰nû zre-
alizovány, fiada tûÏce zrakovû postiÏen˘ch a dal‰ích lidí vyuÏila námi poskytova-
né sluÏby, roz‰ífiily se fiady dobrovolníkÛ na jeden z nejvût‰ích dobrovolnick˘ch
projektÛ pomoci zdravotnû postiÏen˘m v âR, vefiejnost dostala k dispozici nûko-
lik publikací. Podafiilo se vytvofiit podmínky pro dal‰í rozvoj jednotliv˘ch projektÛ
ve prospûch osob se zdravotním postiÏením a pfiipravit dobr˘ start pro následují-
cí rok ãinnosti sdruÏení. 
Jménem v˘boru a ãlenÛ sdruÏení dûkuji dobrovolníkÛm, pracovníkÛm a spolu-
pracovníkÛm  sdruÏení a v‰em ostatním, kdo nám pomohli uskuteãÀovat vefiejnû
prospû‰nou ãinnost a kdo nás podpofiili finanãními a vûcn˘mi dary. 

Ing. Miroslav Michálek
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2. Vznik, poslání a cíle sdruÏení OkamÏik

„OkamÏik – sdruÏení pro podporu nejen nevidom˘ch“ je obãanské sdruÏení vy-
tvofiené v souladu se zákonem ã. 83/1990 Sb. a je zaregistrované k 15. 6. 2000
u Ministerstva vnitra âR pod ã. j. VS/1-1/43 988/00-R. 
Poslání a cíle sdruÏení jsou vyjádfieny v ãlánku III. souãasnû platn˘ch stanov
takto:

a) SdruÏení je vytvofieno jako v˘raz svobodné vÛle ãlenÛ vyvíjet ãinnost ve pro-
spûch nevidom˘ch, slabozrak˘ch a jinak zdravotnû postiÏen˘ch osob.

b) Spoleãn˘m zájmem ãlenÛ, pracovníkÛ a dal‰ích osob spolupracujících se
sdruÏením je podpora samostatného Ïivota nevidom˘ch, slabozrak˘ch a jinak
zdravotnû postiÏen˘ch osob a jejich integrace ve spoleãnosti. 

c) SdruÏení vyuÏívá moderní metody a formy práce podporující tvofiivost a har-
monick˘ rozvoj osobnosti klientÛ. 

d) SdruÏení se programovû zamûfiuje na systematickou práci s dobrovolníky.
e) SdruÏení podle aktuálních potfieb a sv˘ch moÏností plní rÛzné úkoly v oblasti

sociálních a kulturních sluÏeb pro zdravotnû postiÏené vãetnû ediãní a publi-
kaãní ãinnosti. 

3. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2004

V zájmu plnûní v˘‰e uvedeného poslání sdruÏení OkamÏik v roce 2004 poskyto-
valo následující sociální sluÏby a realizovalo tyto programy a akce 
• osobní asistence pro tûÏce zrakovû postiÏené
• prÛvodcovská sluÏba pro tûÏce zrakovû postiÏené
• dobrovolnick˘ program spojen˘ s v˘‰e uveden˘mi sluÏbami
• poradenství zamûfiené na témata související s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením
• vydání 4 publikací v rámci ediãní ãinnosti sdruÏení
• uspofiádání celostátní v˘tvarné soutûÏe pro zdravotnû postiÏené „Navzájem“
• naãítání knih ve Svépomocné knihovnû pro nevidomé
• pofiádání dal‰ích kulturních programÛ, krouÏkÛ a akcí

K tûmto ãinnostem a akcím uvádíme následující podrobné zprávy:

3.1. Osobní asistence pro tûÏce zrakovû postiÏené

Osobní asistence pro tûÏce zrakovû postiÏené (zkrácenû „pro nevidomé“) je
dlouhodobá spolupráce stálé dvojice „nevidom˘ klient / dobrovoln˘ asistent“
v dohodnuté oblasti pomoci nevidomému a s profesionální podporou pro dobro-
volníky i nevidomé zapojené v projektu. Zahrnuje ãinnosti, které umoÏÀují nevi-
domému naplÀovat osobní potfieby podstatnû efektivnûji, neÏ kdyby je zaji‰Èoval
sám, a dále realizovat potfieby, které sám vÛbec zaji‰Èovat nemÛÏe. Pomoc dob-
rovolníkÛ nevidom˘m je velmi rozmanitá – od vyfiizování po‰ty, pomoci pfii náku-
pech, doprovázení s dítûtem na pískovi‰tû aÏ po spoleãnou náv‰tûvu koncertÛ,
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rekreaãní sport a nebo vyhledávání textÛ v knihovnû pro odbornou práci klienta.
Dvojice se vût‰inou setkávají jednou za t˘den ãi za 14 dní na 2–3 hodiny. 
Nûktefií nevidomí mají dva osobní asistenty, nûktefií dobrovolníci pomáhají jako
osobní asistenti dvûma nevidom˘m klientÛm a pfiíleÏitostnû dal‰ím v prÛvodcov-
ské sluÏbû.
Nespornou v˘hodou osobní asistence vykonávané pro‰kolen˘mi dobrovolníky je
neformální pfiátelská atmosféra, zcela individuální „u‰ití“ sluÏby „na míru“ i její
bezplatnost. Asistence také pfiiná‰í urãitou úlevu pro nejbliÏ‰í rodinu, která vlast-
nû v bûÏném Ïivotû vykonává jakousi „skrytou asistenci“. Práce dobrovolníkÛ tak
pfiispívá k lep‰ím vztahÛm v rodinû a okolí. 

Úkolem profesionálních pracovníkÛ zaji‰Èujících osobní asistenci, prÛvodcovskou
sluÏbu a práci s dobrovolníky je zejména:
a) osvûtová, informaãní a propagaãní ãinnost v zájmu tûchto relativnû nov˘ch so-

ciálních sluÏeb; 
b) individuální práce s klienty a dobrovolníky (první kontakt, vstupní strukturova-

né pohovory, uzavírání písemn˘ch smluv o spolupráci se sdruÏením vãetnû
probrání Etického kodexu projektu, vedení
kontaktních setkání potenciálních dvojic,
prÛbûÏná komunikace pfii sledování spolu-
práce a poradenství aj.);

c) skupinová práce s dobrovolníky a klienty
(v˘cviky dobrovolníkÛ, supervize dobrovol-
níkÛ, setkání klientÛ supervizního charak-
teru, kurzy komunikaãních dovedností a ji-
né akce pro obû skupiny úãastníkÛ
projektu);

d) zaji‰tûní nutn˘ch formálních náleÏitostí projektu (uzavírání písemn˘ch smluv
s dobrovolníky a klienty, zpracovávání podkladÛ pro poji‰tûní dobrovolníkÛ,
prÛbûÏné mûsíãní statistické sledování spolupráce dvojic, zpracování projektÛ
a jejich vyúãtování vãetnû zpráv);

e) prÛbûÏné propracovávání metodiky projektu.

Projekt se s nov˘mi skuteãnostmi i zku‰enostmi rozvíjí, k jeho realizaci v r. 2004
mÛÏeme souhrnnû konstatovat:
• Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba jako sociální sluÏby zaloÏené na dlou-

hodobé systematické práci s dobrovolníky tak, jak je sdruÏení OkamÏik zaãalo
realizovat v roce 2001, se osvûdãily a staly se inspirací pro dal‰í poskytovatele
sociálních sluÏeb, ktefií obdobnou sluÏbu zaãali také nabízet.

• Podle nám dostupn˘ch informací je ná‰ projekt z hlediska poãtu klientÛ i dob-
rovolníkÛ nejrozsáhlej‰í v celé âR.

• Pfii práci v roce 2004 jsme vycházeli ze závûrÛ a doporuãení zpracovan˘ch v ro-
ce 2003 na základû projektu „Zvy‰ování kvality osobní asistence pro nevidomé
ve sdruÏení OkamÏik“ (pilotní projekty MPSV), které vypracovali odborníci na
problematiku práce s nevidom˘mi (PaedDr. J. Vachulová, Spoleãnost pro ranou
péãi) a za oblast práce s dobrovolníky (PhDr. J.To‰ner, Národní dobrovolnické
centrum Hestia). 
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• V roce 2004 do‰lo k nárÛstu poãtÛ klientÛ, dobrovolníkÛ a dal‰ích kvantifikova-
teln˘ch ukazatelÛ.

• Upustili jsme od pÛvodního zámûru pravideln˘ch setkávání skupin klientÛ s cí-
lem monitorování sluÏby a nahradili jsme je spoleãn˘mi akcemi pro klienty
a dobrovolníky (besedy, tvÛrãí dílny), pfii kter˘ch dochází nejen k rozvíjení ko-
munikaãnû – sociálních dovedností, ale i informování o prÛbûhu spolupráce.

• Projekt byl v roce 2004 opût nûkolikrát prezentován v médiích (viz bod 4).

Personální zaji‰tûní projektu: 
V roce 2004 profesionální práci pro osobní asistenci, prÛvodcovskou sluÏbu
a dobrovolnictví zaji‰Èovali 2,4 pracovníkÛ na HPP a nûkolik externích spolupra-
covníkÛ pfii v˘cvicích, supervizi, komunikaãních kurzech a besedách. 

Statistické údaje o práci s klienty v osobní asistenci:
prÛmûrn˘ roãní poãet klientÛ: 63
prÛmûrn˘ poãet spolupracujících dvojic: 59
poãet vstupních pohovorÛ s klienty: 18
poãet kontaktních setkání spolupracujících dvojic: 31
poãet telefonick˘ch kontaktÛ s klienty a dobrovolníky: cca 2 000
poãet setkání klientÛ: 1
poãet spoleãn˘ch setkání klientÛ a dobrovolníkÛ: 3

Grantová podpora projektu:
Nadaãní fond âeského rozhlasu - projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská
sluÏba pro nevidomé zaji‰Èovaná dobrovolníky, grant 500 000 Kã
Ministerstvo práce a sociálních vûcí - projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská
sluÏba pro nevidomé“, grant 275 600 Kã
Magistrát Hl. m. Prahy - projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro ne-
vidomé“, grant 227 000 Kã
Nadace ADRA - projekt „Osobní asistence pro nevidomé“ na období 1.10. 2003
aÏ 30.9. 2004, grant 45 000 Kã.

Pfiíklad dobré praxe: e-mail klientky
VáÏení!
Pí‰i Vám informace ohlednû mé asistentky, jak jsem slíbila. M. je milá

a nûÏná dívka. Umí to s mal˘mi dûtmi. Napfiíklad dnes, kdyÏ jsem vafiila,
ãetla knihy dcerce a povídala si s ní. 

Pak mi pomáhá podávat vûci abych rychle uvafiila obûd pro nejménû pût
osob a pfiitom dohlíÏí na dceru, kdyÏ se krmí. Pak uÏ je vût‰inou poledne
a M. odchází. Dcera jde spát a já mám klid pro sebe, coÏ je vzácná chvíle.
Ne vÏdy jsme s M. doma. 

V pfiedminulém setkání jsme nakupovaly botiãky pro malou, jindy zase
shánûly knihy v centru Prahy. Také M. vyuÏívám pfii objasnûní nûkter˘ch
textÛ, které poãítaã ãte po svém. Jindy mi zase z textu vypisovala, co bylo
tfieba, nebo pfiepisovala rozvrh z tabulek do Wordu. TakÏe já jsem spoko-
jená a tímto také dûkuji nejen M., ale i celému OkamÏiku. 

S pozdravem…
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3.2. PrÛvodcovská sluÏba pro tûÏce zrakovû postiÏené

Mnozí nevidomí lidé si osvojí dovednost samostatného pohybu s bílou holí po
sv˘ch znám˘ch trasách, problémem v‰ak mohou b˘t trasy neznámé nebo sloÏi-
té, napfi. s ãast˘m pfiecházením vozovek, s v˘kopy, sloÏit˘mi parky atd. Proto po-
skytujeme nevidom˘m prÛvodcovskou sluÏbu jako servis jednorázov˘ch telefo-
nicky sjednávan˘ch doprovodÛ, které koordinuje ná‰ pracovník a provádûjí
dobrovolníci po absolvování shodné pfiípravy (jako u asistentské sluÏby). Klienti
sluÏby jsou pfii zadávání objednávky pouãeni o pravidlech spolupráce s dobro-
volníkem. Podrobná dohoda o doprovodu probíhá jiÏ mezi klientem
a prÛvodcem. Pracovník projektu následnû ovûfiuje, zda doprovod probûhl bez
problémÛ. 
Rozdíl oproti osobní asistenci spoãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe si klient prÛvodcov-
ské sluÏby sjednává kaÏd˘ doprovod jednorázovû a obvykle se tedy setkává po-
kaÏdé s jin˘m dobrovolníkem. Klienti prÛvodcovské sluÏby jsou jen v ústním
smluvním vztahu ke sdruÏení a pokud nejsou souãasnû klienty asistentské sluÏ-
by, pak s nimi Ïádná dal‰í práce neprobíhá. 
Vzhledem k tomu, Ïe prÛvodcovská sluÏba doplÀuje sluÏbu osobní asistence pro
nevidomé a je souãástí projektÛ zamûfien˘ch komplexnû na obû sluÏby, jsou dal-
‰í informace o realizaci této sluÏby obsaÏeny v pfiedchozí ãásti textu 3.1. 

Statistické údaje o prÛvodcovské sluÏbû:
poãet vykonan˘ch doprovodÛ: 296
poãet klientÛ vyuÏívajících prÛvodcovskou sluÏbu: 35
nárÛst poãtu doprovodÛ oproti r. 2003: 50,2 % 

Personální zaji‰tûní a grantová podpora: viz bod 3.1.

Pfiíklad dobré praxe: e-mail dobrovolnice vykonávající
doprovod

…hlásím splnûní  dne‰ního úkolu Such˘ vr‰ek – (9 hod – 13 hod) pokud
to nûkam znaãíte. Jen tak trochu humoru, Such˘ vr‰ek byl dnes mokr˘ a kli-
entka mû musela pÛjãit kabát, protoÏe jsem zmokla na kost. Vrátím jí ho
v pátek. Jinak bylo v‰e ok. Snad to mÛÏe fiíci i druhá strana. 

Mohu si vzít tu nedûli 26. 9. (15.45 – 16.20 hod).
Va‰e… 

Dopis klientky prÛvodcovské sluÏby
Chtûla bych Vám je‰tû jednou moc podûkovat za zprostfiedkování a za-

ji‰tûní doprovodu k moji oãní lékafice do Motolské nemocnice. Pani J., kte-
rá mû tam i zpût doprovázela je moc milá a laskavá, dobfie se mi s ní poví-
dalo, zkrátka bylo mi s ní dobfie. Moje podûkování patfií i jí za její perfektní
doprovázení. Byla bych moc ráda, kdybych se mohla nûkdy i v budoucnu
moci opût na Vás obrátit. 

Pfieji Vám i v‰em pracovníkÛm va‰eho stfiediska mnoho zdaru ve va‰í
tak zásluÏné práci kterou pro nás dûláte.

Srdeãnû zdraví…
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3.3. Dobrovolnick˘ program

OkamÏik je od listopadu 2004 jedním z nûkolika desítek dobrovolnick˘ch center
s akreditací Ministerstva vnitra âR a prvním zamûfien˘m na oblast pomoci zra-
kovû postiÏen˘m. Je také aktivním ãlenem Koalice dobrovolnick˘ch iniciativ pfii
Národním dobrovolnickém centru Hestia. 
Dobrovolníci OkamÏiku zaji‰Èují osobní asistenci a prÛvodcovskou sluÏbu.
Procházejí vstupními strukturovan˘mi pohovory, tfiídíln˘m devítihodinov˘m v˘cvi-
kem, zku‰ebním doprovodem a je jim poskytováno prÛbûÏnû poradenství, su-
pervize, poji‰tûní a rÛzné vzdûlávací akce. Dobrovolníci jsou sdruÏením oceÀo-
váni pamûtními listy, jsou jim poskytovány slevy na knihy vydané OkamÏikem,
popfi. kniÏní dárky, vstupenky na kulturní akce atd. Na závûr roku jsme pro dob-
rovolníky a klienty uspofiádali spoleãensk˘ veãer s vystoupením folkové zpûvaã-
ky Dagmar Andrtové-VoÀkové v prostorách Divadla Komedie. V roce 2004 jiÏ
druhá dobrovolnice OkamÏiku obdrÏela cenu pro dobrovolníky Kfiesadlo udûlo-
vanou Národním dobrovolnick˘m centrem Hestia vybran˘m deseti dobrovolní-
kÛm z Prahy.

Dal‰í oblastí dobrovolnictví je naãítání knih pro nevidomé na zvuková média, za-
tím pfiedev‰ím na magnetofonové kazety (více viz bod 3.7).

Práce s dobrovolníky se v roce 2004 metodicky prohloubila:
Od ãervna bylo zavedeno poji‰tûní dobrovolníkÛ v rozsahu podle zákona o v˘-
konu dobrovolnické sluÏby.
• Byl roz‰ífien v˘cvik dobrovolníkÛ z dvoudílného na tfiídíln˘ o ãást zamûfienou na

oblast vztahÛ a komunikaãních dovedností mezi klientem a dobrovolníkem, ny-
ní má tedy délku 9 hodin.

• Byla prohloubena supervize pfiizváním odborníka na otázky komunikace.
• Experimentálnû probûhla spoleãná setkání klientÛ a dobrovolníkÛ.
• Byly zavedeny nové písemné smlouvy s dobrovolníky v souladu se zákonem

o v˘konu dobrovolnické sluÏby.
• Osvûdãili se tzv. zku‰ební doprovody nevi-

domého pracovníka s dobrovolníkem pfied
jeho vstupem do spolupráce s tûÏce zrakovû
postiÏen˘m.

Statistické údaje o práci s dobrovolníky:
prÛmûrn˘ roãní poãet dobrovolníkÛ: 80
poãet vstupních pohovorÛ s dobrovolníky: 28
poãet v˘cvikÛ dobrovolníkÛ: 7
poãet prvních kontaktních setkání dvojic: 31
supervizní setkání dobrovolníkÛ: 7
spoleãná setkání klientÛ a dobrovolníkÛ: 3

Personální zaji‰tûní a grantová podpora: viz bod 3.1.
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Pfiíklad dobré praxe: zku‰enost dobrovolnice (jméno zmûnûno)
O dobrovolnictví jsem zaãala pfiem˘‰let v dobû, kdy ná‰ syn zaãal cho-

dit do ‰kolky a já zÛstala v domácnosti, protoÏe jsme mu plánovali pofiídit
sourozence. Mûla jsem najednou spoustu volného ãasu pro sebe a své roz-
manité zájmy, ale po krátkém ãase jsem zjistila, Ïe mi pfieci jen nûco schá-
zí. Jako bych mûla pocit, Ïe si hodnû beru pro sebe a Ïe bych se o nûco
mohla podûlit, nebo jako bych mûla potfiebu dát mému zpÛsobu Ïivota
hlub‰í smysl.

Vûdûla jsem o nûkolika oblastech, kde dobrovolníci pracují: v nemocni-
cích u dûtí, které u sebe nemají své rodiãe, v domovech dÛchodcÛ, u men-
tálnû postiÏen˘ch. Naprosto nehrdinnû jsem zamítla dûti, protoÏe toho své-
ho jednoho mám nûkdy dost, dûdeãky a babiãky, u kter˘ch jsem se nûjak
iracionálnû obávala moÏnosti vzniku závislého vztahu a mentálnû postiÏe-
né, protoÏe bych je neumûla nelitovat, a tím bych jim opravdu nepomohla.
Pfii brouzdání na internetu jsem narazila na OkamÏik, sdruÏení na pomoc
nejen nevidom˘m, a já mûla pocit, Ïe to by mohlo b˘t to pravé. A tak se za-
poãala má dobrovolnická kariéra.

NeÏ jsem do OkamÏiku vyrazila na vstupní pohovor, vyzbrojila jsem se
informacemi z jejich webov˘ch stránek a myslela jsem si, Ïe mám pfiedsta-
vu, s ãím by tak nevidomí mohli potfiebovat pomoci od dobrovolníka: nûkam
doprovodit, nakoupit, popsat ãást reality vidících....

Ve skuteãnosti OkamÏik sv˘m nevidom˘m klientÛm nabízí dvû sluÏby:
osobní asistenci (kdy je jeden dobrovolník v kontaktu s jedním klientem
a spolu se domlouvají na tom, kdy, kde, jak a jak dlouho budou probíhat je-
jich vzájemná setkání) a doprovody (coÏ jsou jednorázové akce s cílem
bezpeãnû dovést klienta odnûkud nûkam). Byly mi vysvûtleny klady i zá-
pory obou sluÏeb a já jsem se mûla rozhodnout. 

Zvolila jsem osobní asistenci a potkala se s Terezou. V OkamÏiku vÏdy
kladou dÛraz na to, aby dobrovolník a klient mûli spoleãné zájmy, zpÛsob
my‰lení nebo alespoÀ podobné pfiedstavy jak pfiíjemnû trávit voln˘ ãas, ale
v mém pfiípadû je ta souhra aÏ neskuteãná. Na‰e debaty o psychologii,
psychoterapii, o vztazích, spoleãné ãtení ãasopisÛ a knih s esoterickou te-
matikou, to je jen zlomek. Na to, Ïe je Tereza nevidomá velmi ãasto zapo-
mínám. Vede tak pestr˘ a naplnûn˘ Ïivot, Ïe nejen mû by mohla inspirovat.
Nikdy by mû nenapadlo, Ïe budu tfiídit pastelky (a jak tûÏké je slovy popsat
pût odstínÛ zelené), protoÏe jsem netu‰ila, Ïe by nevidom˘ ãlovûk mohl
malovat. Také bych rozhodnû neãekala, Ïe budu posuzovat, jak se vy‰íva-
cí bavlnky hodí k podkladové látce, to prostû Tereza dokonce i vy‰ívá.
V lecãems jí ani nestaãím. Na ulici obãas vede ona mû, procházky jsou pro
mû ãasto tréninkem rychlochÛze a v‰echny její sportovní aktivity.... pro mû
neznámé pojmy. Ale abych tu nevytváfiela nûjakou zkreslenou pfiedstavu
o práci dobrovolníka, k takov˘m tûm obvykl˘m ãinnostem patfií proãítání do-
‰lé po‰ty, tfiídûní a oznaãování potravin a lékÛ, drobné nákupy, rady ohled-
nû ‰atníku a rÛzné pochÛzky.

KdyÏ se ohlédnu na necel˘ ten rok, co se s Terezou znám, vÛbec tu do-
bu nevnímám tak, Ïe bych jako „dobrovolník pracovala pro klienta“. Získala
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jsem moudrou a otevfienou pfiítelkyni, se kterou se scházíme z jejího popu-
du, ale vÏdy stihneme probrat jak její, tak i moje záleÏitosti. Z náv‰tûv u ní
odcházím a fiíkám si, kdo pro koho ten den udûlal víc. MÛj Ïivot se nesmír-
nû obohatil o pohledy do svûta, do kterého bych jinak nemûla pfiístup. Dnes
uÏ opût chodím do práce a s Terezou se scházíme po veãerech, kdy man-
Ïel hlídá. Dobrovolnû. 

A moje potfieba po nûãem hlub‰ím mém Ïivotû? Ta je naplnûna.

3.4. Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch

Od roku 2003 OkamÏik provozuje „Poradnu pro otázky samostatného Ïivota ne-
vidom˘ch“, která se zamûfiuje jak na obvyklé sociálnû právní poradenství tûÏce
zrakovû postiÏen˘m (sebeobsluÏné dovednosti, v˘bûr a dostupnost kompenzaã-
ních pomÛcek, moÏnosti vzdûlávání aj.), tak i na nejrÛznûj‰í témata pfiekraãující
bûÏné hranice takového poradenství (sportovní a oddychové ãinnosti, cestování,
mezilidské vztahy, souÏití nevidom˘ch a vidících apod.). Poradna své sluÏby po-
skytuje navíc také nepostiÏen˘m zainteresovan˘m lidem a nejrÛznûj‰ím institu-
cím zab˘vajícím se tfieba okrajovû problematikou Ïivota se zrakov˘m postiÏením.  
Poradenství je poskytováno písemnû (v bûÏném i bodovém písmu), telefonicky,
elektronickou po‰tou, jednorázov˘mi osobními konzultacemi v centru OkamÏik
a formou dlouhodobé poradenské podpory. 
Poradna také pofiádá besedy v ãajovnách, interaktivní setkání ve ‰kolách ãi jed-
nodenní sobotní semináfie „Nebojte se nevidom˘ch“ zamûfiené na seznamování
vefiejnosti s Ïivotem bez zraku.

K ãinnosti Poradny v roce 2004 uvádíme:
a) Podafiilo se vytvofiit stabilní dvouãlenn˘ pracovní t˘m s nûkolika dal‰ími exter-

ními spolupracovníky, takÏe Poradna v tomto roce podstatnû roz‰ífiila spekt-
rum a mnoÏství sv˘ch sluÏeb.

b) O poradenské sluÏby projevila zájem nová skupina uÏivatelÛ, a to jednak zá-
stupci organizací, které se vûnují sluÏbám zrakovû a jinak zdravotnû postiÏe-
n˘m (Spoleãnost pro ranou péãi, sdruÏení Hapestetika, Dílna a ‰kola hmato-
vého modelování ·tûpána Axmana, o.s. Máme otevfieno, atd.) a dále firmy,
které svou ãinnost prvotnû se zrakovû ãi jinak zdravotnû postiÏen˘mi nespo-
jují (Cermat, kurátorka pfiehlídek Art and Interior, Kiwanis klub âesk˘ Krumlov,
o.s. Reper atd.).

c) Bylo uspofiádáno 10 besed pfiibliÏují-
cích následující témata zrakového po-
stiÏení (celkem 289 úãastníkÛ): v˘-
tvarná ãinnost a vnímání svûta
nevidom˘m ãlovûkem (filmové festi-
valy Finále PlzeÀ a Jeden svût), nevi-
dom˘ a vodící pes, nevidomé dítû
v rodinû, sport nevidom˘ch (Mgr.
Pavla Francová), hmatové knihy (pro
klienty Lormu – spoleãnosti pro hlu-
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choslepé), hmatové vnímání zrakovû postiÏen˘ch dûtí (PaedDr. Jana
Vachulová, Restaurant Dahab), beseda s interaktivním programem pfiibliÏují-
cím Ïivot zrakovû postiÏen˘ch lidí (·kola hrou v Praze 6), beseda o Ïivotû se
zrakov˘m postiÏením, technikách pomoci a prÛvodcovství pro nevidomé s pfii-
hlédnutím ke zdravotnické profesi (Stfiední zdravotnická ‰kola v Dûãínû)

d) Byly uspofiádány 3 celodenní semináfie „Nebojte se nevidom˘ch“, jejichÏ cílem
bylo pro‰kolení zainteresovan˘ch jednotlivcÛ v dovednostech kontaktu a do-
provázení nevidom˘ch. SemináfiÛ se zúãastnilo celkem 36 lidí, z nichÏ se ná-
slednû nûkolik rozhodlo stát dlouhodobû pomáhajícími dobrovolníky. Mezi
úãastníky semináfiÛ byli napfi. pedagoÏky ze stfiední zdravotnické ‰koly, ze zá-
kladní ‰koly, v níÏ pfiijali do integrace nevidomé dítû, pracovníci v nestátním ne-
ziskovém sektoru, studenti apod.

e) Na internetov˘ch stránkách sdruÏení OkamÏik byly zvefiejÀovány dal‰í texty
z oblasti Ïivota nevidom˘ch, napfi. prÛbûÏnû aktualizovan˘ seznam tipÛ akcí
pro voln˘ ãas dobfie pfiístupn˘ch zrakovû postiÏen˘m, slevy a jiná zv˘hodnûní
pro zrakovû postiÏené lidi, Ïivot se slepotou, pfiíleÏitostná pomoc nevidom˘m
lidem, informace o Ïivotû s hluchoslepotou, základní slovní zásoba k proble-
matice zejména zrakovû postiÏen˘ch s anglick˘mi ekvivalenty, diskuse o inte-
graci ve ‰kolství, kvíz o pomoci zrakovû postiÏen˘m, nevidom˘ ãlovûk a pfie-
káÏky, „opravník“ omylÛ o vidících, apod.

f) Projekt byl v roce 2004 opût nûkolikrát prezentován v médiích (viz bod 4).

Statistické údaje o poradenství:
poãet dlouhodob˘ch individuálních klientÛ: 45
poãet konzultací dlouhodob˘m klientÛm: 214
poãet jednorázov˘ch konzultací: cca 600
poãet besed: 10
poãet celodenních semináfiÛ: 3

Grantová podpora projektu:
Nadaãní fond âeského rozhlasu – projekt „Rozhledna – informaãní a poradenské
centrum pro nevidomé i vefiejnost“, grant 250 000 Kã
Magistrát Hl. m. Prahy – projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevi-
dom˘ch“, grant 91 000 Kã 
Ministerstvo práce a sociálních vûcí – projekt „Poradna pro otázky samostatného
Ïivota nevidom˘ch“, grant 76 500 Kã

Pfiíklad dobré praxe:
S paní J., matkou pûtileté hluchoslepé dcery, jsme se seznámili na be-

sedû na témata samostatného Ïivota nevidom˘ch, kterou jsme pofiádali pro
klienty a pracovníky Spoleãnosti pro hluchoslepé LORM. Úãastníky besedy
m.j. zajímala i oblast v˘tvarného umûní: jak se lze bez zraku v˘tvarnû vy-
jadfiovat, jaké techniky pro tvorbu hmatov˘ch (reliéfních) obrázkÛ existují
a jak tyto obrázky mohou napomáhat rozvoji pfiedstav o svûtû. Ukázalo se,
Ïe právû pro toto téma si na besedu za‰la paní J., protoÏe se s ním aktu-
álnû pot˘ká ve v˘chovû své hluchoslepé dcery. Paní J. mûla zájem o indi-
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viduální konzultaci ohlednû vlastnoruãnû vytváfien˘ch hmatov˘ch obrázkÛ,
pomocí kter˘ch se snaÏí své dcefii pfiibliÏovat skuteãné reálie, a tak napo-
máhat jejímu celkovému rozvoji. Tak byl zahájen ná‰ intenzivní kontakt
s paní J., z nûhoÏ se postupnû vyvinulo dlouhodobé sdílení a tedy pora-
densk˘ vztah.

Paní J. na osobní konzultaci pfiinesla podomácku vyrábûné hmatové ob-
rázky a rozvinula se nad nimi dlouhá rozprava o zpÛsobech jejich pfiedklá-
dání hluchoslepé dcefii, o vhodnosti a srozumitelnosti rÛzného pojetí plo‰-
ného znázornûní skuteãn˘ch objektÛ a postav, o v˘bûru materiálÛ pro
hmatové obrázky typu koláÏí a obecném uÏití takov˘ch obrázkÛ ve v˘cho-
vû dcery a o v˘znamu a technikách rozvoje hmatu hluchoslepého dítûte.
Byly probrány zku‰enosti paní J. s pfiedkládáním nejrÛznûj‰ích podnûtÛ
a také starosti ohlednû nûkter˘ch dcefiin˘ch reakcí a jejího chování, napfi.
pravidelnû se objevující v˘padky zájmu o cokoli a upadání do pasivity, kdy
dcerce vyhovuje v tichu a bez hnutí jenom leÏet. Mluvili jsme o moÏn˘ch pfií-
ãinách takového chování a zda je dÛvod si pro to dûlat obavy. Paní J. se
velmi zajímala o pomÛcky pro zápis Braillova písma a sbírala inspiraci
k vlastní v˘robû hmatov˘ch obrázkÛ na základû seznámení se s profesio-
nálnû vytvofien˘mi produkty zejména ze zahraniãí. Probûhla série podob-
n˘ch konzultací.

Mezitím se paní J. zúãastnila na‰eho celodenního semináfie s názvem
„Nebojte se nevidom˘ch“, kter˘ nabízíme ‰iroké vefiejnosti pro seznámení
se s tematikou Ïivota bez zraku vãetnû nácviku základních prÛvodcovsk˘ch
technik. Ukázalo se, Ïe pfiestoÏe paní J. byla se svou dcerou v péãi jin˘ch
odborn˘ch pracovi‰È zamûfien˘ch na pomoc zrakovû postiÏen˘m, nemûla
dfiíve pfiíleÏitost se s fiadou základních informací o dÛsledcích tûÏkého zra-
kového postiÏení a zpÛsobech praktické efektivní pomoci nevidom˘m lidem
seznámit. S obsahem semináfie byla velmi spokojená a oznaãila ho za pro
sebe mimofiádnû pfiínosn˘. Paní J. vyuÏila také nabídky námi vydan˘ch
publikací, které poskytují rÛzné úhly pohledu na Ïivot se zrakov˘m ãi kom-
binovan˘m postiÏením. Nûkteré publikace darovala také lidem ze svého
bezprostfiedního okolí, ktefií se setkávají s hluchoslepou dcerkou paní J.

ProtoÏe k tématu hluchoslepoty mal˘ch dûtí a jejího dopadu na celou ro-
dinu existuje jen málo dostupn˘ch materiálÛ a protoÏe se na‰e Poradna
s tímto tématem bûÏnû nesetkává, jako pracovníci Poradny jsme velmi uví-
tali moÏnost od paní J. získat zápisky, které si v prÛbûhu doby po narození
dcery vedla a dál stále vede. Tyto texty nás velice obohatily a upozornily na
mnohá specifika, která u soubûhu zrakového a sluchového postiÏení u dû-
tí existují.

KdyÏ se po nûjakém ãase na na‰i Poradnu e-mailem obrátila jedna mi-
mopraÏská Ïena s naléhavou prosbou o zprostfiedkování kontaktu s nûja-
kou matkou hluchoslepého dítûte, neboÈ jedno z jejích ãtyfi dûtí po prodûlá-
ní tûÏké nemoci náhle témûfi úplnû osleplo i ohluchlo a ona si vÛbec neví
rady, vûdûli jsme na koho se obrátit. Paní J. s e-mailov˘m dopisováním
okamÏitû souhlasila a mezi obûma Ïenami se rozvinula intenzivní elektro-
nická v˘mûna. Její zku‰enosti tak mohly aktuálnû pomoci ãlovûku, kter˘ se
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náhle ocitl v akutní krizi a pro kterého zatím bohuÏel systém péãe o rodiny
se zdravotnû postiÏen˘mi dûtmi nenabízí intenzivní kvalifikovan˘ servis do-
stupn˘ i mimo velká mûsta.

3.5. Ediãní ãinnost

V˘razn˘m nástrojem pfiibliÏování Ïivota zdravotnû postiÏen˘ch vefiejnosti je na‰e
ediãní ãinnost, která byla jiÏ tfiikrát ocenûna Vládním v˘borem pro zdravotnû po-
stiÏené a mnohokrát prezentována v tisku, rozhlase i v televizi. 
V roce 2004 jsme vydali následující 4 publikace:
• Ke tfiem probûhl˘m v˘stavám nevidomé v˘tvarnice Pavly Francové (Pastely –

Galerie Jifiího Jílka v ·umperku, Hmatové kresby a pastely – Galerie Caesar
v Olomouci, Abeceda – Geofyzikální ústav AV v Praze) byl vydán obsáhl˘ 
v˘tvarn˘ katalog s tfiiceti barevn˘mi reprodukcemi, náklad 1 000 kusÛ. 

• K celostátní v˘tvarné soutûÏi Navzájem a v˘stavû v galerii Divadla Bez zábradlí
jsme vydali katalog pfiiná‰ející ukázky z tvorby, texty autorÛ i odborníkÛ, náklad
500 v˘tiskÛ. 

• Dále jsme v tomto roce vydali knihu Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“,
jedná se o v˘bor z povídkové tvorby brnûnského vozíãkáfie. Kniha je doplnûna
barevn˘mi ilustracemi úãastníka v˘‰e uvedené v˘tvarné soutûÏe Navzájem de-
vítiletého Filipa Facincaniho. Pfiedmluvu ke knize napsal jeden z nejúspû‰nûj-
‰ích souãasn˘ch ãesk˘ch spisovatelÛ Jáchym Topol, takÏe vûfiíme, Ïe téma
zdravotního postiÏení se takto pfiiblíÏí ‰ir‰í ãtenáfiské obci.

• S podporou MZ âR jsme vydali knihu Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“.
Kniha obsahuje autorãiny literárnû zpracované postfiehy a úvahy na základû
zku‰eností z dlouholeté pedagogické práce se zrakovû i jinak zdravotnû posti-
Ïen˘mi dûtmi integrovan˘mi do bûÏné ‰koly. Kniha vy‰la s pfiedmluvou spiso-
vatelky Terezy Bouãkové a ilustracemi nevidomé Pavly Francové. 

V r. 2004 jsme získali 1. místo v soutûÏi Vládního v˘boru pro zdravotnû postiÏe-
né v oblasti ti‰tûn˘ch prací za knihu „KaÏd˘ bûÏí svou míli“ vydanou s podporou
MK âR v r. 2003, coÏ je jiÏ na‰ím tfietím ocenûním touto institucí. 

Grantová podpora a personální zaji‰tûní: viz bod 3.8.

3.6. V˘tvarná soutûÏ „Navzájem“

SoutûÏ byla fiádnû vyhlá‰ena v médiích pro zdravotnû postiÏené, bylo pfiihlá‰eno
78 prací od 36 jednotliv˘ch autorÛ ve vûkovém rozpûtí 8 – 85 let a jedna deseti-
ãlenná skupina autorÛ spoleãné soutûÏní práce. 
Porota pracovala ve sloÏení: v˘tvarn˘ kritik a publicista J. HÛla, akademická ma-
lífika M. Blabolilová, akademick˘ malífi I. Komárek, arteterapeut E. Perout, v˘-
tvarník a arteterapeut M. Star˘. Porota se rozhodla ocenit 16 jednotliv˘ch prací
za jejich specificky urãené hodnoty a upustit od ryze soutûÏního charakteru.
Vyhlá‰ení ocenûn˘ch prací probûhlo u pfiíleÏitosti vernisáÏe navazující v˘stavy
v Divadle Bez zábradlí dne 15. listopadu 2004. Partnerem akce v tomto divadle
byla Nadace Charty 77, v˘stavu zahajovala starostka Mûstské ãásti Praha 7
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PhDr. I. Kuãerová, akce byla prezen-
tována v Televizi Praha a âeském
rozhlase 2 RadioÏurnál.
V˘stavu v Divadle Bez zábradlí v ter-
mínu od 15. do 26. listopadu 2004
mohlo shlédnout 3 000 náv‰tûvníkÛ
divadelních pfiedstavení a po dva dny
byla navíc otevfiena ‰iroké vefiejnosti.
Ve dnech 1. aÏ 10. prosince 2004
probûhla dal‰í navazující akce – v˘-
stava vybran˘ch prací ve ·kole hrou
(Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 – Bfievnov), kde byla navíc pro dûti uspofiádána
zábavná osvûtová akce pfiibliÏující ‰kolákÛm Ïivot nevidom˘ch lidí. Fotografie ze
·koly hrou byly zvefiejnûny v rámci dobroãinného koncertu Informaãního centra
neziskov˘ch organizací ve ·panûlském sále PraÏského hradu. 

Grantová podpora a personální zaji‰tûní: viz bod 3.8.

3.7. Svépomocná knihovna pro nevidomé

Rozvíjela se ãinnost Svépomocné knihovny pro nevido-
mé:
• byly aktualizovány manuály pro naãitatele zvukov˘ch

knih a pro uÏivatele knihovny
• prÛbûÏnû byl aktualizován a zvefiejÀován seznam naã-

ten˘ch titulÛ, kter˘ zahrnuje témûfi 50 knih 
• byl roz‰ífien technick˘ fond pofiízením nov˘ch diktafo-

nÛ, mikrofonÛ a kazet
• vznikla první nahrávka knihy v digitální zvukové podo-

bû ve formátu MP3 
• na naãítání knih se podílelo 28 dobrovolníkÛ

Grantová podpora a personální zaji‰tûní: viz bod 3.8.

3.8. Dal‰í kulturní aktivity

Probûhly tfii arteterapeutické dílny:
a) 1 dílna: 16. listopadu 2004 probûhlo v gymnastickém sále FTVS UK tvofiivé

setkání dobrovolníkÛ a klientÛ s nevidomou muzikoterapeutkou a operní zpû-
vaãkou Olgou ·tûpánovou s názvem „Tûlo a hlas“. Jednalo se o práci s hla-
sem a tûlem, teoretické základy jógy, praktické ukázky a vlastní tvofiivou práci
úãastníkÛ. Poãet úãastníkÛ: 10 

b) 2 dílna: v Komunikaãním prostoru ·kolská probûhla 29. listopadu 2004 dílna
„Fyzického básnictví“ s brnûnsk˘m hudebníkem a zpûvákem kapely „Ty syãáci“
Petrem Vá‰ou. Jednalo se o netradiãní záÏitek pfii experimentování s vlastním
hlasem a o kolektivní hlasové tvofiení. Poãet úãastníkÛ: 14 
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c) 3. dílna: 9. prosince 2004 v Národní galerii (v Jifiském klá‰tefie) probûhla dílna
„Hmatového modelování“ s arteterapeutem EvÏenem Peroutem. Poãet úãast-
níkÛ: 19

Tyto „tvofiivé dílny“ jsou oblíbeny studenty gymnázia pro zrakovû postiÏené
v Praze Butovicích, ale také klienty OkamÏiku a dal‰ími zrakovû postiÏen˘mi. 

Uskuteãnilo se 7 setkání literárního klubu pro zrakovû postiÏené a pro dobro-
volníky pod vedením nevidomé pfiekladatelky Mgr. Jifiiny HoleÀové s prÛmûrn˘m
poãtem 12 úãastníkÛ. Program setkání je novû od ãervna 2004 soustfiedûn vÏdy
na prezentaci tvorby jednoho zrakovû (nebo jinak zdravotnû) postiÏeného auto-
ra a na pfiiblíÏení nûkteré aktuální knihy. Prezentovan˘mi zrakovû postiÏen˘mi
autory byly: Ján Rakytka, Pavla ·uranská, Miroslav Michálek a Delicie Nerková.

Uskuteãnilo se 20 setkání kurzu paliãkované krajky pro nevidomé pod vede-
ním Mgr. Heleny Sloukové, jehoÏ se vzhledem k v˘raznû individuálnímu charak-
teru v˘uky úãastnily 2 nevidomé klientky.

Byly uspofiádány následující kulturní a kulturu podporující akce:
a) 26. kvûtna 2004 v budovû Akademie vûd âR probûhla tisková konference

u pfiíleÏitosti vydání v˘tvarného katalogu Pavly Francové, reakce: âRo
RadioÏurnál, Lidové noviny.

b) 2. ãervna 2004 v budovû Akademie vûd âR prezentace knihy zdravotnû po-
stiÏen˘ch autorÛ „KaÏd˘ bûÏí
svou míli“, ukázky pfiednesly
Alfred Strejãek a Markéta
PotuÏáková, hudební dopro-
vod nevidom˘ Petr Pafiízek,
poãet náv‰tûvníkÛ 80, reakce
na akci: âRo 2, Televize
Praha, ãasopisy Vozíãkáfi,
Nov˘ prostor, T̆ deník Televize.

c) Divadlo Bez zábradlí – medi-
ální akce u pfiíleÏitosti vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
Navzájem, viz v˘‰e, cca 50
úãastníkÛ, reakce: âRo
RadioÏurnál, Abylimpijsk˘
zpravodaj, ãasopis Vozíãkáfi.

Personální zaji‰tûní kulturních aktivit: 1 pracovnice na HPP a externí spolu-
pracovníci.

Grantová podpora kulturních aktivit:
Nadaãní fond âeského rozhlasu – 400 000 Kã
Ministerstvo kultury âR – 150 000 Kã
Nadace Duhová energie –   50 000 Kã
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4. Práce s vefiejností 

• âinnost OkamÏiku byla prÛbûÏnû prezentována v médiích
a) v rozhlase
Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch byla vícekrát prezento-
vána:
- pravideln˘ pofiad pro zrakovû postiÏené „Doteky“ na âRo 2 – Praha
- pravideln˘ pofiad nejen pro zrakovû postiÏené posluchaãe „Z jiného pohledu“  
- pofiad „Handycamping“ na âRo 1 – RadioÏurnál 

Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba byla vícekrát prezentována:
- âRo 6 – pofiad „Zaostfieno na lidská práva“, pofiad „Rozhovor“
- âRo 2 – pofiad „Host do domu“
- âRo Regina – pofiad „Tmavomodr˘ svût“

Kulturní aktivity byly vícekrát prezentovány:
- âRo 1 RadioÏurnál – pofiad „Z jiného pohledu“, po-

fiad „Handycamping“, hlavní zprávy (kultura dne),
dopolední „Proud“

- âRo Regina – pofiad „Tmavomodr˘ svût“
- âRo 2 – Praha – „Doteky“
- âRo 3 Vltava – pofiad „Kulturní mozaika“ 
- zvukov˘ mûsíãník Katolické knihovny Monitor 

b) v televizi
Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch byla prezentována:
- TV Praha – rozhovor s P. Francovou – informace v hlavním zpravodajství
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba byla prezentována:
- TV Praha – rozhovor s M.Michálkem

pro redakci zpravodajství „T˘den
v Praze“

Kulturní aktivity byly prezentovány:
- âeská televize – pofiad „Klíã“ – rubrika

„Klíãení“ – rozhovor s M. Michálkem
- TV Praha – reportáÏ z vernisáÏe v˘sta-

vy a vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘tvarné sou-
tûÏe 

c) v tisku
Poradna pro otázky samostatného Ïivota
nevidom˘ch byla prezentována:
- pfiíloha Zdravotnick˘ch novin Zdravotnû

sociální péãe ã.39/2004 
- Moderní vyuãování ã. 8/2004
- Sestra 1/2005
- Gong pro sluchovû postiÏené

ã. 11/2004
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- Hobulet – noviny pro Hole‰ovice,
Bubeneã a Letnou – 22 .9. 2004

- Regenerace ã. 8/2004
- deník Metro 29.9.2004
- T̆ deník Televize ã.27/2004
- Zora – ãervenec 2004 

Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba
byla prezentována:
- ãasopis Veleslavín – rozhovor s P.

Francovou do rubriky „Îijí mezi námi“,
srpen 2004

- Hobulet ã. 14/2004 – ãlánek M. Michálka – „KaÏd˘ okamÏik nûco nabízí“,
- Zdravotnické noviny ã.39/2004 – Josef Gabriel „SdruÏení OkamÏik akcentu-

je osobní asistenci“

Kulturní aktivity byly prezentovány:
- Noviny MÛÏe‰ – vyhlá‰ení cen Vládního v˘boru pro zdravotnû postiÏené 
- Lidové noviny,  Nov˘ prostor,  Abilympijsk˘ zpravodaj, ãasopis Vozíãkáfi –

kvûten 2004
- T̆ deník Televize – ãerven 2004
- ãasopis Ateliér – ãerven 2004
- Zora – záfií 2004 – ãlánek o Svépomocné knihovnû OkamÏiku
- deník Metro – záfií 2004
- ãasopis Xantypa, listopad 2004 – rozhovor s P. Francovou o v˘tvarné tvorbû

a knihách 

d) prostfiednictvím internetov˘ch informaãních sluÏeb 
- pozvánky byly pravidelnû vkládány do ka-
lendáfiÛ akcí na www.ecn.cz, 
www.neziskovky.cz, www.helpnet.cz,
www.rodina.cz, www.alfabet.cz, 
www.dobrovolnik.cz, www.ucitelske-listy.cz

e) na internetov˘ch stránkách 
www.okamzik.cz

- prÛbûÏnû byly aktualizovány pozvánky na
jednotlivé akce, informace o dûní v osobní
asistenci a prÛvodcovské sluÏbû apod.

- byly zfiízeny nové odkazy: Podpofiili nás,
Z tisku aj.

• Propagaãní materiály OkamÏiku 
- skládanky pfiedstavující organizaci byly ak-

tualizovány a vydány ve vy‰‰ím nákladu
- letáky informující o pfiipravovan˘ch akcích
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byly vyrábûny vÏdy ke konkrétní ak-
ci

Distribuce propagaãních materiálÛ
byla zaji‰Èována pracovníky i dobro-
volníky OkamÏiku, a to do v‰ech
‰kol se sociálním a pedagogick˘m
zamûfiením, do Infocenter Prahy 7
aj. subjektÛ.

• Propagaãní akce jin˘ch organizací
OkamÏik se aktivnû zúãastnil tfií ak-
cí pro vefiejnost s osvûtov˘m programem:
- veletrh Handicap na V˘stavi‰ti v Praze (pofiadatel Incheba Praha) – duben

2004
- T̆ den pro dûti, mládeÏ a rodinu v Tesco Praha – LetÀany (pofiadatel Nadace

rozvoje obãanské spoleãnosti) – záfií 2004
- Den s Handicapem v âeském Krumlovû (pofiadatel Mûsto âesk˘ Krumlov

a Kiwanis klub) – záfií 2004 (zde byl OkamÏik pfiizván jako spolupofiadatel
a konzultant)

5. Struktura sdruÏení a jeho lidské zdroje

Obãanské sdruÏení OkamÏik pÛsobí na území hl. m. Prahy s v˘jimkou celostát-
ních soutûÏí, ediãní ãinnosti a Poradny pro otázky samostatného Ïivota nevido-
m˘ch. Nemá dal‰í organizaãní ãlánky. K 31. 12. 2004 mûlo sdruÏení 10  ãlenÛ.  

V˘bor sdruÏení OkamÏik pracoval po celé sledované období ve sloÏení:
Ing. Miroslav Michálek – ãlen v˘boru (pfiedseda sdruÏení)
Mgr. Jifiina HoleÀová – ãlenka v˘boru
Mgr. Pavla Francová – ãlenka v˘boru

K 31. 12. 2004 byl profesionální t˘m tvofien pûti pracovníky na hlavní pracovní po-
mûr, 4 spolupracovníky pracujícími na základû dohody o pracovní ãinnosti a 25
osobami pracujícími na základû dohody o provedení práce. 
Funkci fieditele vykonával Ing. Miroslav Michálek. 

Do ãinnosti sdruÏení byl v roce 2004 zapojen t˘m 80 dobrovolníkÛ.

SdruÏení OkamÏik opût spolupracovalo s odborn˘mi institucemi a organizacemi
dle povahy konkrétních akcí (Národní dobrovolnické centrum Hestia, centrum
Tereza pfii FJFI âVUT, Obec spisovatelÛ, Národní galerie, Gymnázium
a Obchodní akademie pro zrakovû postiÏené aj.).
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6. Finanãní zpráva

Podle úãetní uzávûrky za r. 2004 uvádíme základní finanãní údaje o hospodafie-

ní sdruÏení OkamÏik (jednotlivé poloÏky jsou uvedeny v cel˘ch tis. Kã):

Rozvaha období k 31. 12. 2004 v tis. Kã

Aktiva

Stálá aktiva Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 415

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 94

Oprávky k dlouhodobému majetku -59

Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -94

Celkem 356

ObûÏná aktiva Poskytnuté provozní zálohy 27

Bankovní úãty + peníze 1.370

Termínovan˘ vklad 200

Náklady pfií‰tích období 8

Celkem 1.605

Aktiva celkem 1.961

Pasiva

Vlastní zdroje Vlastní jmûní 34

Hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2004 355

Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta z minul˘ch let 116

Celkem 505

Cizí zdroje Závazky z obchodního styku 59

Závazky k zamûstnancÛm 83

Závazky k institucím SZ a ZP 47

Ostatní pfiímé danû 9

V˘nosy pfií‰tích období 1.251

Dohadné úãty pasivní 7

Celkem 1.456

Pasiva celkem 1.961
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V˘sledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2004 v tis. Kã

V˘nosy

TrÏby za vlastní v˘robky a sluÏby 56

Pfiijaté úroky 12

Pfiijaté pfiíspûvky (k vyúãtování) 2.352

Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 84

Ostatní pfiijaté pfiíspûvky 2

Provozní dotace 252

V˘nosy celkem 2.758

Náklady

Materiálové náklady Spotfieba (materiál, energie, kanceláfiské potfieby apod.) 177

DDHM od 3.000 do 40.000 Kã 128

Celkem 305

SluÏby Cestovné 3

Nájem 57

Fax, telefon 115

Tisk a kopírování 242

Lektorské a instruktorské sluÏby 54

Vedení úãetnictví 31

Ostatní sluÏby 164

Celkem 666

Osobní náklady Mzdy zamûstnancÛ 831

Mzdy – dohody 198

Sociální poji‰tûní – zamûstnavatel 245

Zdravotní poji‰tûní – zamûstnavatel 79

Celkem 1.353

Ostatní Bankovní poplatky a kurzovní ztráty 10

Jiné ostatní náklady 10

Celkem 20

Odpisy DH i DNH majetku 59

Náklady celkem 2.403
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V roce 2004 obãanské sdruÏení OkamÏik vyko-
návalo svou ãinnost na základû následujících
grantÛ a darÛ:

Nadaãní fond âeského rozhlasu 
- projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏ-

ba pro nevidomé zaji‰Èovaná dobrovolníky,
grant 500 000 Kã

- projekt „Kulturní aktivity zrakovû postiÏen˘ch“,
grant 400 000 Kã

- projekt „Rozhledna – informaãní a poradenské
centrum pro nevidomé i vefiejnost, grant 250 000 Kã

- projekt „Poãítaãové pracovi‰tû v centru
OkamÏik“, grant 80 000 Kã

Ministerstvo práce a sociálních vûcí 
- projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba

pro nevidomé“, grant 275 600 Kã
- projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivo-
ta nevidom˘ch“, grant 76 500 Kã

Magistrát Hl. m. Prahy
- projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé“, grant 227 000 Kã
- projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch“, grant 91 000 Kã

Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch 
VIZE 97
- projekt „Vytvofiení poãítaãového pracovi‰tû pro nevidomé“, grant 202 000 Kã 

Velvyslanectví USA v Praze
- projekt „Zvy‰ování spoleãenského povûdomí o Ïivotû lidí se zrakov˘m postiÏe-

ním“, grant 8 000 USD

Ministerstvo kultury âR 
- projekt „Podpora kulturních aktivit zrakovû postiÏen˘ch obãanÛ“, grant 150 000 Kã

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
- projekt „Poãítaãového pracovi‰tû pro nevidomé v centru integraãních aktivit

OkamÏik“, grant 122 000 Kã

Ministerstvo zdravotnictví âR
- projekt „Seznámení se svûtem nevidom˘ch a jinak zdravotnû postiÏen˘ch“,

grant 100 000 Kã

Nadace Duhová energie
- projekt na vydání katalogu k v˘tvarn˘m v˘stavám nevidomé v˘tvarnice Pavly

Francové, grant 50 000 Kã
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Nadace ADRA 
- projekt „Osobní asistence pro nevidomé“ na období 1. 10. 2003 aÏ 30. 9. 2004,

grant 45 000 Kã

Mûstská ãást Praha 7
- projekt „Sociální sluÏby nevidom˘m a slabozrak˘m obãanÛm Prahy 7“,

grant 30 000 Kã

Nadace Divoké Husy
- projekt „Vytvofiení poãítaãového pracovi‰tû pro nevidomé“, grant 13 090 Kã

Na‰í ãinnosti také pomohly nepenûÏní dary od sponzorÛ, kter˘mi byly zejména
ceny do v˘tvarné soutûÏe „Spoleãn˘ svût“ od firem: Aurora, Dokofián, Granit,
Paseka, Portál, Karmelitánské nakladatelství, KMa Levné knihy, Torst, Tilia – na-
kladatelství Dorothey Bûlovské. Dále nás podpofiili: akademická malífika Jana
Sedlmayerová, CCIT s.r.o. Jifií Krob, Galerie Cesty ke svûtlu – Zdenûk Hajn˘,
Keramika Ivan Sagaã, Královská huÈ Doksy, Relax Centrum – Ilona Pacáková.
Dále Nadace Charty 77, která poskytla software Microsoft Windows XP
Professional a Microsoft Office XP Professional. Tyto softwary byly pouÏity pro
poãítaã, kter˘ je souãástí poãítaãového pracovi‰tû  pro nevidomé.
Nadace Olgy Havlové – poãítaãe a notebooky pro pracovi‰tû a klienty.
Firma T-mobile poskytnutím Scanneru Xerox 4800TA One Touch.

7. Podûkování
Dûkujeme v˘‰e uveden˘m nadacím a jin˘m institucím, státním a místním orgá-
nÛm a sponzorÛm, ktefií podpofiili na‰i ãinnost granty a dary. 
Dûkujeme dobrovolníkÛm pracujícím zdarma ve prospûch zrakovû postiÏen˘ch li-
dí v rámci na‰ich projektÛ. Dûkujeme v‰em dal‰ím dobrovoln˘m spolupracovní-
kÛm a pfiíznivcÛm, ktefií nejrÛznûj‰ím zpÛsobem podpofiili na‰i ãinnost.

8. Identifikaãní údaje a kontakty na sdruÏení OkamÏik

OkamÏik – sdruÏení pro podporu nejen nevidom˘ch 

sídlo: 190 00 Praha 9, Nemocniãní 7
pracovi‰tû a kontaktní adresa: 170 00 Praha 7, Umûlecká 5

IâO: 70 83 77 91
DIâ: CZ 70 83 77 91
ãíslo úãtu: 6304-005/2700, HVB Czech Republic, Praha 1, Nám. Republiky 3a

telefon: 233 379 196, 233 379 199, 220 571 173
mobil 775 209 055 nebo 604 841 926
fax: 233 379 196
e-mail: okamzik@okamzik.cz 
www.okamzik.cz
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9. Obrazové pfiílohy
Fotografie z akcí

Setkání klientÛ a dobrovolníkÛ
OkamÏiku ve Stromovce

VernisáÏ v˘tvarné v˘stavy
"Navzájem" v Divadle Bez zábradlí

Interaktivní program pro dûti 
ve Âkole hrou

„T̆ den pro dûti, mládeÏ a rodinu“
v Tesco Praha - LetÀany

Pfiedvánoãní setkání klientÛ 
a dobrovolníkÛ v divadle Komedie
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V˘roãní zpráva za rok 2004 
Vydal OkamÏik – sdruÏení pro podporu nejen nevidom˘ch 
(Umûlecká 5, Praha 7) v Praze roku 2005 
Ilustrace nevidomé Pavly Francové byly pfievzaty z knihy Jifiiny Kalabisové 
„S kloboukem na nepfiítele“ vydané v r. 2004 sdruÏením OkamÏik. 
Sazba, lito a tisk NVT Repro, s. r. o. 
www.okamzik.cz 

Arteterapeutická dílna v Jifiském
klá‰tefie

Beseda o Ïivotû bez zraku
v Restaurantu Dahab

„Den s handicapem“ v âeském
Krumlovû

Prezentace knihy „KaÏd˘ bûÏí svou
míli“ v Akademii vûd âR



OkamÏik v médiích


