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1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruÏení

V ãervnu roku 2005 OkamÏik zahájil ‰est˘ rok své ãinnosti. Co jsme v uvedeném
kalendáfiním roce nabídli na‰im tûÏce zrakovû postiÏen˘m klientÛm, dobrovolní-
kÛm a ‰iroké vefiejnosti? 
A co tento rok pfiinesl nám ve sdruÏení a na pracovi‰ti?
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mûrnû 100 dobrovolníkÛ. V prÛbûhu roku jsme pfiemístili poradenské pracovi‰tû
do men‰ích nov˘ch prostor na Praze 7, Fr. KfiíÏka 14. Projekty OkamÏiku opût
podpofiili v˘znamní poskytovatelé grantÛ – Nadaãní fond âeského rozhlasu,
Magistrát hl. m. Prahy, ministerstva kultury, zdravotnictví a vnitra, Nadace ADRA,
Nadace pro souãasné umûní a nûkolik dal‰ích, jak je podrobnû uvedeno v oddí-
le o financích. Podafiilo se nám také zapojit se do v˘bûrového projektu Fóra dár-
cÛ na získávání prostfiedkÛ cestou dárcovsk˘ch textov˘ch zpráv (DMS). 
V‰echny projekty OkamÏiku byly úspû‰nû zrealizovány, fiada tûÏce zrakovû po-
stiÏen˘ch a dal‰ích lidí vyuÏila námi poskytované sluÏby, roz‰ífiily se fiady dobro-
volníkÛ na jeden z nejvût‰ích dobrovolnick˘ch projektÛ pomoci zdravotnû posti-
Ïen˘m v âR, vefiejnosti jsme nabízeli informace na fiadû akcí a v nûkolika
publikacích. 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

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. Z historie sdruÏení OkamÏik

Následující text v ãlenûní podle let mapuje hlavní rysy ãinnosti organizace.
Nejprve uvádíme informace o vûcném, personálním a finanãním zabezpeãení
pracovi‰È a pak informace o jejich ãinnosti vãetnû vybran˘ch úspûchÛ. âinnost
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a) V programech osobní asistence a prÛvodcovské sluÏby pro tûÏce zrakovû po-
stiÏené (dále jen „pro nevidomé“) zaji‰Èovan˘ch na‰imi pro‰kolen˘mi dobro-
volníky pokraãoval nárÛst v‰ech kvantifikovateln˘ch ukazatelÛ, poãet dobro-
volníkÛ na konci pfiekroãil stovku a poãet vykonan˘ch doprovodÛ oproti r. 2004
vzrostl o 19%. Na‰e zku‰enosti z tûchto ãinností byly publikovány v druhém
pfiepracovaném vydání broÏury „Nebojte se pomoci nevidom˘m“. 

b) Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch ve svém tfietím roce fun-
gování podstatnû roz‰ífiila svou ãinnost, zv˘‰il se poãet individuálních konzul-
tací, uskuteãnûn˘ch besed a semináfiÛ i rozsah spolupráce s rÛzn˘mi institu-
cemi na jejich projektech. Za úspûch povaÏujeme vydání praktického
pomocníka pro sociální pracovníky v na‰í oblasti – Adresáfie poskytovatelÛ slu-
Ïeb pro dûti a dospûlé se zrakov˘m postiÏením a jejich rodiny.

c) V roce 2005 jsme kromû zmínûného adresáfie vydali v˘tvarn˘ katalog nevido-
mého sochafie, knihu Arteterapie se zrakovû postiÏen˘mi, básnickou sbírku
nevidomého autora a dvû informaãní broÏury pro vefiejnost. Na‰e dvû publika-
ce vydané v pfiedchozím roce byly ocenûny v soutûÏi o cenu Vládního v˘boru
pro zdravotnû postiÏené za propagaci dané problematiky. Kniha Ivana Jergla
„Nadûje chodí po ‰piãkách“ byla vyhlá‰ena knihou mûsíce na internetovém
portálu www.iliteratura.cz, tedy v literárním prostfiedí nesouvisejícím se sociál-
ní oblastí.

d) Na‰í nejúspû‰nûj‰í kulturní akcí roku byla prezentace knih Ivana Jergla
„Nadûje chodí po ‰piãkách“ a Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“ vy-
dan˘ch v pfiedchozím roce. Akce se konala v prostorách Akademie vûd
v Praze za úãasti cca 80 náv‰tûvníkÛ, program moderoval Alfréd Strejãek, kte-
r˘ pfiednesl ukázky spoleãnû s hereãkou Markétou PotuÏákovou, v programu
vystoupili spisovatelé Jáchym Topol a Tereza Bouãková a nevidom˘ flétnista
Jaromír P‰ánsk˘. Prezentace obou knih probûhla i v pfiíjemném prostfiedí br-
nûnského divadla Barka provozovaného Ligou za práva vozíãkáfiÛ.

e) V rámci na‰ich kulturních aktivit probûhla celostátní literární soutûÏ pro zrako-
vû postiÏené dûti a mládeÏ, jejíÏ závûreãné vyhlá‰ení v˘sledkÛ v „Karlínském
Spektru“ moderovala Renata Klusáková a sv˘m osobit˘m projevem obohatil
spisovatel Alexandr Kliment. Vedle soutûÏe probíhal literární klub a kurz paliã-
kované krajky pro nevidomé, uspofiádali jsme 4 arteterapeutické dílny.

f)  Nov˘m rysem ãinnosti OkamÏiku se stala intenzivní osvûtová ãinnost zamûfie-
ná na seznamování vefiejnosti se svûtem nevidom˘ch. Úãastnili jsme se fiady
osvûtov˘ch akcí, napfi. veletrh Non-handicap, festival Mezi ploty, Jarmark
chránûn˘ch dílen. Pfiínosem této ãinnosti je mimo jiné více neÏ 60 prezentací
problematiky zrakového postiÏení v tisku a dále na internetov˘ch stránkách
a v dal‰ích médiích. Ve stovce praÏsk˘ch tramvají byl po nûkolik mûsícÛ umís-
tûn ná‰ leták s instruktáÏními kresbami akademického malífie Ivana Komárka
a textem o pomoci nevidom˘m na ulici a v dopravních prostfiedcích.

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

V souladu s potfiebami vzrostl poãet pracovníkÛ sdruÏení v hlavním pracovním
pomûru na ‰est. Na realizaci projektÛ se dále podílelo nûkolik externistÛ a prÛ-
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Ïené za propagaci dané problematiky, jedna dobrovolnice OkamÏiku obdrÏela
cenu pro dobrovolníky Kfiesadlo za r. 2002.

Rok 2003
V dubnu jsme se pfiestûhovali do Umûlecké 5, Praha 7, poãet pracovníkÛ na HPP
se zv˘‰il na 3, sdruÏení podstatnû roz‰ífiilo své webové stránky s novou domé-
nou www.okamzik.cz. SdruÏení získalo granty ministerstev práce, kultury a zdra-
votnictví, MHMP, Mûstské ãásti Praha 7 a dále Nadaãního fondu âeského roz-
hlasu, Nadace ADRA, Nadace PRECIOSA, âeského Telecomu a.s.
Projekt osobní asistence pro nevidomé byl roz‰ífien o prÛvodcovskou sluÏbu, je-
jíÏ zaji‰Èování pro praÏské nevidomé jsme pfievzali od Nadaãního fondu âeského
rozhlasu po ukonãení jejího poskytování po povodních.
OkamÏik v rámci tzv. pilotních projektÛ financovan˘ch MPSV zrealizoval projekt
na zv˘‰ení kvality osobní asistence, kter˘ pfiinesl napfi. zkvalitnûní supervize dob-
rovolníkÛ. 
Svou ãinnost zahájila Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch
a Svépomocná knihovna pro nevidomé. 
Vydali jsme dvû broÏury pro vefiejnost, sborník zdravotnû postiÏen˘ch autorÛ
„KaÏd˘ bûÏí svou míli“ (ocenûno Vládním v˘borem pro zdravotnû postiÏené),
sbírku poezie nevidomého Miroslava Michálka a soubor pohlednic nevidomé v˘-
tvarnice Pavly Francové, tedy celkem 5 nov˘ch publikací. Hlavní akcí roku byla
literární soutûÏ „Spoleãn˘ svût“ uspofiádaná u pfiíleÏitosti Evropského roku osob
se zdravotním postiÏením, vedle ní probíhal literární klub a kurz paliãkované kraj-
ky pro nevidomé. Dobrovolnice OkamÏiku získala cenu pro dobrovolníky
Kfiesadlo.

Rok 2004
Poãet pracovníkÛ v HPP se zv˘‰il na 5, v úplném závûru roku jsme získali men-
‰í prostory pro druhé pracovi‰tû sdruÏení. Podafiilo se nám dobudovat technické
zázemí (poãítaãovou síÈ a poãítaãové pracovi‰tû pro nevidomé vãetnû braillské
tiskárny).
Hlavní grantovou podporu jsme získali od Nadaãního fondu âRo, MHMP, minis-
terstev práce, kultury a zdravotnictví. V˘znamn˘mi granty nás dále podpofiila
Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, Velvyslanectví USA v Praze,
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Duhová energie,
men‰ími granty pak Mûstská ãást Praha 7 a Nadace Divoké husy.
Jako první v âR v oblasti pomoci zrakovû postiÏen˘m jsme pro ná‰ dobrovolnic-
k˘ projekt osobní asistence a prÛvodcovské sluÏby získali akreditaci Ministerstva
vnitra, dále jsme propracovali metodiku pfiípravy dobrovolníkÛ, jejich poji‰tûní
a dal‰í náleÏitosti projektu. Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch
ve svém druhém roce fungování podstatnû roz‰ífiila svou ãinnost zejména o po-
fiádání besed a sobotních semináfiÛ pfiibliÏujících ‰iroké vefiejnosti témata souvi-
sející se zrakov˘m postiÏením.
Vydali jsme beletristické tituly Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“
a Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“, v˘tvarn˘ katalog nevidomé Pavly
Francové a katalog k na‰í v˘stavû a soutûÏi „Navzájem“. Obû beletristické knihy
byly následnû ocenûny Vládním v˘borem pro zdravotnû postiÏené. 
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sdruÏení byla po celou dobu opakovanû pfiedstavována v médiích. Podrobnûj‰í
informace lze získat ze star‰ích v˘roãních zpráv zvefiejnûn˘ch na na‰ich interne-
tov˘ch stránkách. V pfiípadû osobní asistence uvádí více o historii projektu bro-
Ïura „Nebojte se pomoci nevidom˘m“.

Rok 2000
15. 6. 2000 byl OkamÏik zaregistrován u Ministerstva vnitra jako obãanské sdru-
Ïení. V listopadu jsme zahájili ná‰ první projekt „Koala – komunita alternativ ne-
vidomé mládeÏe“ podpofien˘ z vefiejné sbírky NROS/âT Pomozte dûtem!.

Rok 2001
OkamÏik získal své první nebytové prostory,
práci zaji‰Èoval 1 pracovník na HPP, od srp-
na 2 pracovníci. Probíhal projekt „Koala“,
kter˘ získal podporu i v dal‰ím roãníku sbír-
ky na období od listopadu 2001 do fiíjna
2002. OkamÏik dále získal granty Nadace
Preciosa a Nadace profesora Vejdovského
a Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP)
na klubovou ãinnost.
Pro zrakovû postiÏenou mládeÏ jsme pofiá-
dali komunikaãní kurz, krouÏek tvofiivé dramatiky, sérii tvofiiv˘ch dílen dfievofiez-
by a v˘tvarnû dramatick˘ch dílen, pravidelnû se scházel literární klub. Akce pro-
bíhaly ve spolupráci se speciálními ‰kolami pro zrakovû postiÏenou mládeÏ.
Hlavní akcí roku byla Literární soutûÏ „2001 Nesmírná odysea“ pofiádaná pod zá-
‰titou Obce spisovatelÛ. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe se uskuteãnilo za úãasti cca
120 náv‰tûvníkÛ v Sále BoÏeny Nûmcové v Památníku národního písemnictví na
Strahovû, které bylo prezentováno i v televizních událostech âT.
Byla zahájena systematická práce s dobrovolníky a nevidom˘mi klienty v zaãí-
najícím programu osobní asistence, na konci roku funguje první desítka spolu-
pracujících dvojic.

Rok 2002
OkamÏik získal granty: Ministerstva práce a sociálních vûcí, Nadaãního fondu
âeského rozhlasu, Ministerstva kultury âR, Nadace PRECIOSA aj.
Vydali jsme první dvû knihy („Nevídáno“ a „Co vlastnû ti nevidomí dûlají?“) a v˘-
tvarn˘ katalog. Hlavním programem sdruÏení se postupnû stává osobní asisten-
ce pro nevidomé zaji‰Èovaná profesionálnû veden˘mi dobrovolníky, v závûru ro-
ku je v ní zapojeno 26 klientÛ a 31 dobrovolníkÛ. Zku‰enosti z projektu jsme
prezentovali na celostátní dobrovolnické konferenci v KromûfiíÏi. Po povodních
OkamÏik pro‰kolil pro Nadaãní fond âeského rozhlasu cca 70 dobrovolníkÛ, kte-
fií zaji‰Èovali prÛvodcovskou sluÏbu nevidom˘m v podmínkách nestandardní praÏ-
ské MHD v krizové situaci.
Pokraãoval projekt podpofien˘ NROS/âT Pomozte dûtem!. Nejúspû‰nûj‰í akcí
roku byla v˘tvarná soutûÏ pro nevidomé dospûlé a na ni navazující v˘stava v ga-
lerii Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové a v Galerii Oliva v Praze. 
Obû vydané knihy byly následnû ocenûny Vládním v˘borem pro zdravotnû posti-
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né pohovory, uzavírání písemn˘ch smluv o spolupráci se sdruÏením vãetnû
probrání Etického kodexu projektu, vedení kontaktních setkání potenciálních
dvojic, prÛbûÏná komunikace pfii sledování spolupráce a poradenství aj.);

c) skupinová práce s dobrovolníky a klienty (v˘cviky dobrovolníkÛ, supervize
dobrovolníkÛ, kurzy komunikaãních dovedností a jiné 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. 2005 mÛÏeme souhrnnû konstatovat:
• V roce 2005 do‰lo k nárÛstu poãtÛ klientÛ, dobrovolníkÛ a dal‰ích kvantifikova-

teln˘ch ukazatelÛ.
• Byla pfiepracována struktura vstupních pohovorÛ s klienty s cílem posílení ak-

tivní role klienta pfii definování zakázky a fiízení prÛbûhu sluÏby.
• Tento projekt pozitivnû ovlivnil celou klientskou skupinu zrakovû postiÏen˘ch,

neboÈ byl svého druhu první v âR, zku‰enosti z jeho realizace jsou prÛbûÏnû
zvefiejÀovány (viz pfiiloÏená broÏura „Nebojte se pomoci nevidom˘m“) a inspi-
roval dal‰í zafiízení k poskytování obdobnû pojat˘ch sluÏeb zaloÏen˘ch na pro-
fesionálnû vedené práci dobrovolníkÛ.

• Projekt byl v roce 2005 opût nûkolikrát prezentován v médiích (viz pfiíloha).

Statistické údaje o práci s klienty v osobní asistenci:
prÛmûrn˘ roãní poãet klientÛ: 69 
(nárÛst poãtu klientÛ asistentské sluÏby opro-
ti r. 2004: 9,5%)
prÛmûrn˘ poãet spolupracujících dvojic: 89
(nárÛst poãtu spolupracujících dvojic: 51%)
poãet vstupních pohovorÛ s klienty: 20 
poãet prvních  kontaktních setkání potenciál-
ních dvojic: 53
poãet telefonick˘ch kontaktÛ s klienty a dob-
rovolníky: cca 2 500
poãet spoleãn˘ch setkání klientÛ a dobrovolníkÛ: 2
víkendov˘ komunikaãní semináfi pro klienty a dobrovolníky: 1

Grantová podpora projektu:
Nadaãní fond âeského rozhlasu – projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská
sluÏbapro nevidomé zaji‰Èovaná dobrovolníky“, grant 500 000 Kã
Magistrát hl. m. Prahy – projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro
nevidomé“, grant 653 000 Kã
Nadace Adra z grantového programu NIF – projekt „Rozvoj osobní asistence pro
nevidomé zaji‰Èované dobrovolníky“ na období srpen 2005 aÏ ãervenec 2006,
grant 120 000 Kã.
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Hlavní kulturní akcí byla celostátní v˘tvarná soutûÏ pro zdravotnû postiÏené
„Navzájem“, na kterou navazovaly dvû v˘stavy. Probíhal literární klub, kurz paliã-
kované krajky, 3 arteterapeutické dílny, kulturní akce u pfiíleÏitosti prezentace kni-
hy „KaÏd˘ bûÏí svou míli“ v prostorách Akademie vûd v provedení Alfréda
Strejãka a Markéty PotuÏákové a vernisáÏ uvedené v˘stavy v Divadle Bez zá-
bradlí.
Vefiejnosti jsme pfiibliÏovali tematiku zrakového postiÏení napfi. na akcích: veletrh
Non-handicap na V˘stavi‰ti Praha, Den s handicapem v âeském Krumlovû,
T̆ den pro dûti, mládeÏ a rodiny pofiádané v Tesco Praha.

4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005

V zájmu plnûní v˘‰e uvedeného poslání sdruÏení OkamÏik v roce 2005 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 publikací v rámci ediãní ãinnosti sdruÏení;
• pofiádání kulturních akcí a dal‰í kulturnû orientované aktivity;
• naãítání knih ve Svépomocné knihovnû pro nevidomé;
• pofiádání osvûtov˘ch akcí a informaãní ãinnost.

K tûmto ãinnostem a akcím uvádíme následující podrobné zprávy:

4.1. 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. 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 urãi-
tou úlevu pro nejbliÏ‰í rodinu, která vlastnû v bûÏném Ïivotû vykonává jakousi
„skrytou asistenci“. Práce dobrovolníkÛ tak pfiispívá k lep‰ím vztahÛm v rodinû
a okolí a umoÏÀuje tûÏce zrakovû postiÏen˘m snaz‰í integraci do spoleãnosti. 

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-

6



Jak paní H.(pátek), tak i sleãna V.(sobota a nedûle), byly mil˘mi spoleãníky a pro-
vedly v‰e dobfie. Nebyl Ïádn˘ problém.
Moc jim dûkuji.Teì bych mûl také prosbu!!!
Potfiebuji doprovod k lékafii – Nové Butovice. Tak jak tomu mûlo b˘t ve stfiedu 19.
dubna. Opût by to bylo 8:00 Hradãanská – Nové Butovice a pak ve 12:00 Nové
Butovice-Hradãanská s odjezdem ve 13:25.
Dûkuji T.

4.3. 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, prÛvodcovskou sluÏbu a pomá-
hají pfii jednorázov˘ch akcích (více viz bod 4.8). Procházejí vstupními strukturo-
van˘mi pohovory, tfiídíln˘m devítihodinov˘m v˘cvikem, zku‰ebním doprovodem
a je jim poskytováno prÛbûÏnû poradenství, supervize, poji‰tûní a rÛzné vzdûlá-
vací akce. Dobrovolníci jsou sdruÏením oceÀováni pamûtními listy, jsou jim po-
skytovány slevy na knihy vydané OkamÏikem, popfi. kniÏní dárky, vstupenky na
kulturní akce atd. V roce 2005 jsme pro dobrovolníky a klienty uspofiádali dvû
spoleãná setkání. První pfiedprázdninové se uskuteãnilo ve Stromovce, kde si
pod vedením PaedDr. Jany Vachulové mohly obû skupiny vyzkou‰et rÛzné hry
beze zraku. Pfied Vánoci jsme uspofiádali spoleãensk˘ veãer s vystoupením sku-
piny Mugee v prostorách DDM Karlínské Spektrum. 
Dal‰í oblastí dobrovolnictví je naãítání knih pro nevidomé na zvuková média (ví-
ce viz bod 4.7).

Práce s dobrovolníky se v roce 2005 metodicky prohloubila:

• Poji‰tûní dobrovolníkÛ bylo k 1. 1. 2005 zmûnûno dle zákona ã. 198/200 Sb.
O dobrovolnické sluÏbû a seznamy dobrovolníkÛ byly aktualizovány kaÏd˘ mû-
síc. 

• Osvûdãila se podoba devítihodinového v˘cviku dobrovolníkÛ a následné tzv.
zku‰ební   doprovody nevidomého pracovníka s dobrovolníkem pfied jeho vstu-
pem do projektu.  Vzhledem k nárÛstu tûchto pochÛzek jsme pfiijali nevidomou
externistku, která je zaji‰Èuje.

• Byla propracována metodika zku‰ebních pochÛzek a v souvislosti s tím bylo
pfiesunuto uzavírání písemn˘ch dohod s dobrovolníky aÏ na závûr jejich pfiípra-
vy.

• Na základû opakované potfieby byla zavedena individuální supervize dobrovol-
níkÛ doplÀující supervizi skupinovou.

• K prohlubování spolupráce s dal‰ími zafiízeními pfiispûlo uzavfiení dohod o vysí-
lání dobrovolníkÛ do jiné organizace, kde se podílejí na poskytování sociální
sluÏby (napfi. Spoleãnost pro hluchoslepé LORM, Klub ãervenobílé hole).
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Pfiíklad dobré praxe: e-mail klientky
Chtûla jsem Vám sdûlit,
Ïe mi moje asistentka D. hodnû pomohla.
Díky ní jsem lehce a snadno udûlala zápoãet z Francouz‰tiny.
Opravila mi nûkolik seminárních prací a obãas se mnou jela na Pankrác, vy-
zvednout dceru z jeslí, coÏ bylo pro mne docela nároãné.
S asistentkou jsme se se‰ly vût‰inou jednou t˘dnû, asi na tfii aÏ ãtyfii hodiny.
S pozdravem I.

4.2. PrÛvodcovská sluÏba pro tûÏce zrakovû postiÏené

Jedná se o servis jednorázov˘ch telefonicky sjednávan˘ch doprovodÛ, které ko-
ordinuje ná‰ pracovník a provádûjí dobrovolníci po absolvování shodné pfiípravy
(jako u asistentské sluÏby). Rozdíl oproti osobní asistenci spoãívá pfiedev‰ím
v tom, Ïe si klient prÛvodcovské sluÏby sjednává kaÏd˘ doprovod jednorázovû
a obvykle se tedy setkává pokaÏdé s jin˘m dobrovolníkem. Klienti prÛvodcovské
sluÏby jsou jen v ústním smluvním vztahu ke sdruÏení. Vzhledem k tomu, Ïe prÛ-
vodcovská 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 4.1. 

Statistické údaje o prÛvodcovské sluÏbû:
poãet vykonan˘ch doprovodÛ: 351
(nárÛst poãtu doprovodÛ oproti r. 2004: 19%)
poãet klientÛ vyuÏívajících prÛvodcovskou sluÏbu: 56
(nárÛst poãtu klientÛ prÛvodcovské sluÏby o 60%
oproti r. 2004)

Grantová podpora: viz 4.1.

Pfiíklad dobré praxe: e-mail dobrovolnice vykonávající doprovod
SchÛzka v pátek – doprovod na koncert – se uskuteãnila. Nevím jestli jsem to
zvládla, ale klient pfieÏil a já samou trémou také. Nejhezãí bylo, Ïe jsme se do-
mluvili, Ïe paní N. bude mít klobouk a hÛl a ani jedno z toho nemûla. Po perónû
na Staromûstské, kde jsme si domluvili sraz, pobíhala velmi energická dáma a já
jsem si fiíkala asi na nûkoho ãeká a ona potom vzala mobil a volala mi kde jsem.
Tak ji fiíkám – naproti vám, ale vy nemáte klobouk, jak jsme si domluvili. Obû jsme
se tomu zasmáli a ‰li pro lístky. Nauãila mû nov˘m v˘razÛm, které mám pouÏívat
pfii doprovodu, coÏ je dobfie. Po skonãení pfiedstavení jsem ji zavedla opût do
metra na stanici Staromûstská. 
Zdraví E.        

e-mail klienta prÛvodcovské sluÏby
Dobr˘ den!
V pátek, sobotu a nedûli jsem poprvé vyuÏil sluÏeb dobrovolníkÛ o.s. OKAMÎIK.
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K ãinnosti Poradny v roce 2005 uvádíme: 

a) Poradna zodpovídala dotazy zejména z tûchto okruhÛ: dostupnost zvukov˘ch
knih, psychologická podpora klientÛm pfii proÏívání obtíÏn˘ch Ïivotních situací
spojen˘ch se ztrátou zraku nebo jeho váÏn˘m postiÏením (vãetnû zorientová-
ní v nabídkách sociální pomoci nabízené rÛzn˘mi organizacemi), typy a do-
stupnost kompenzaãních pomÛcek a praxe poskytování pfiíspûvkÛ na jejich
pofiízení, normy (i cizojazyãné) zápisu v Braillovû bodovém písmu, zaji‰tûní pe-
dagogické asistence pro dûti v integraci na Z·, moÏnosti sportu, v˘tvarn˘ch
ãinností a obecnû náplnû volného ãasu atd. 

b) Bûhem roku byl na internetov˘ch stránkách sdruÏení OkamÏik v odkazu
Poradna prÛbûÏnû aktualizován seznam akcí pro voln˘ ãas dobfie pfiístupn˘ch
lidem se zrakov˘m postiÏením (zvefiejnûno celkem 49 pozvánek) a dále odkaz
Slevy a jiná zv˘hodnûní pro zrakovû postiÏené lidi (3 nové informace).
Zvefiejnili jsme informace o typech a funkcích bíl˘ch holí, kontakty na seznam-
ky pro lidi se zdravotním postiÏením, pfiíruãku pro spoleãníky hluchoslep˘ch
a pro jejich tlumoãníky apod.

c) V prÛbûhu roku jsme uspofiádali 11 besed pro základní ‰koly a Vy‰‰í odbornou
‰kolu informaãních sluÏeb, pro Kulturní dÛm Vltavská, Akademii v˘tvarn˘ch
umûní, pro úãastníky mezinárodního semináfie organizace Tactus zab˘vající se
tématem hmatov˘ch knih, pro ·kolu v˘cviku vodicích psÛ pro nevidomé Milana
Dvofiáka v Brnû a dal‰í v ãajovnû Dahab a klubovnû sdruÏení pro ‰irokou ve-
fiejnost, na‰e klienty a dobrovolníky. Lektory byli Mgr. Pavla Francová, Ing.
Miroslav Michálek, JUDr. Ondfiej Závodsk˘ PaedDr. Jana Vachulová, PhDr.
Lenka ÎiÏková, Jifií MojÏí‰ek aj. 

d) V termínech 12. 2., 9. 4., 11. 6., 8. 10. a 26. 11. probûhly celodenní sobotní se-
mináfie s názvem „Nebojte se nevidom˘ch“ obsahující informace o Ïivotû se
zrakov˘m postiÏením a praktické rady a nácvik doprovázení a pomoci nevido-
m˘m. Lektorsky je zaji‰Èovali Mgr. Pavla Francová, Mgr. Radek Schindler
a Ing. Miroslav Michálek. Zúãastnili se i mimopraÏ‰tí zájemci (pedagogové,
zdravotníci, pracovníci obãansk˘ch sdruÏení s rÛzn˘m zamûfiením, studenti ãi
pfiíbuzní lidí se zrakov˘m postiÏením).

e) Pfii jednotliv˘ch akcích jsme vyuÏili spolupráci s 10 dobrovolníky, ktefií zajistili
doprovody nevidom˘ch na akce, asistenci bûhem programu, propagaci akcí
roznosem letákÛ na odborné ‰koly, korektury textÛ k vydání apod.

Statistické údaje: 
Poãet konzultací: 760
Poãet dlouhodob˘ch klientÛ: 43
Poãet besed: 11
Poãet celodenních semináfiÛ „Nebojte se nevido-
m˘ch“: 5

Grantová podpora: 
Nadaãní fond âeského rozhlasu – projekt
„Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevido-
m˘ch“, grant 300 000 Kã
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Statistické údaje o práci s dobrovolníky:
prÛmûrn˘ roãní poãet dobrovolníkÛ: 100
poãet vstupních pohovorÛ s dobrovolníky: 75 
poãet v˘cvikÛ dobrovolníkÛ: 6       
poãet prvních kontaktních setkání potenciál-
ních dvojic: 53
víkendov˘ komunikaãní semináfi: 1
tfiíhodinov˘ komunikaãní semináfi: 2 
supervizní dobrovolnická setkání: 4 
spoleãná setkání klientÛ a dobrovolníkÛ: 2

Grantová podpora: 
Ministerstvo vnitra âeské republiky – projekt
„Dobrovolníci v osobní asistenci a prÛvodcov-
ské sluÏbû pro nevidomé“, grant 199 000 Kã

Pfiíklad dobré praxe: e-maily dobrovolníkÛ
Dobr˘ den, 
pro jistotu posílám v˘kaz setkání s panem J., i kdyÏ probíhají tak, jak jsme je do-
mluvili za Va‰í pfiítomnosti: v kvûtnu jsme se se‰li jednou (seznamovací schÛz-
ka), pracovali jsme po Va‰em odchodu asi tak 1,5 – 2 hodiny. Dal‰í setkání je na-
plánováno na 6. ãervna. 
Dûkuji Vám za zprostfiedkování klienta. 
Mûjte se pûknû. M.

Dobr˘ den, 
vãera jsme se s klientkou setkaly, ‰ly jsme do knihovny, tam jsem jí objednala
a vyzvedla kníÏky a potom jsem byla pozvaná na ãaj a kecaly jsme skoro do de-
síti. Vypadá to, Ïe to bude fakt v pohodû. 
Pûkn˘ prodlouÏen˘ víkend. L.

4.4. Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch

Od roku 2003 OkamÏik provozuje „Poradnu pro otázky samostatného Ïivota ne-
vidom˘ch“, která se vûnuje ‰irokému spektru témat souvisejících se zrakov˘m
postiÏením. 
Poradna je otevfiena v‰em lidem se zrakov˘m postiÏením, jejich rodinn˘m pfií-
slu‰níkÛm a pfiátelÛm, ale i v‰em dal‰ím, ktefií se z rÛzn˘ch dÛvodÛ o téma Ïivo-
ta beze zraku zajímají (jednotlivcÛm i organizacím).
Jednorázové i dlouhodobé poradenství je podle dohody s klientem poskytováno
telefonicky, písemnû (v bûÏném i Braillovû písmu), elektronickou po‰tou a osob-
ními konzultacemi ve sdruÏení OkamÏik. Poradna dále pofiádá besedy s tématy
vztahujícími se k Ïivotu se zrakov˘m postiÏením a semináfie s názvem „Nebojte
se nevidom˘ch“ urãené zájemcÛm o hlub‰í seznámení s dÛsledky ztráty zraku
a dovednostmi pomoci nevidom˘m.
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aby s ním jiÏ mohla pracovat samostatnû podle publikace P. Francové (Seznam
znaãek a zkratek anglického zkratkopisu vydaného Knihovnou a tiskárnou K. E.
Macana). Pfii osobní schÛzce jsme se vûnovali i dal‰ím tématÛm jako jsou klient-
ãiny zku‰enosti s integrovanou ‰kolní docházkou, dostupnost studijní literatury,
apod.
Klientka je s Poradnou nadále v kontaktu i v roce 2006 (téma zapojení do pro-
jektu osobní asistence, zamûstnávání lidí se zrakov˘m postiÏením vãetnû moÏ-
nosti dlouhodob˘ch brigád).  

4.5. Ediãní ãinnost

SdruÏení OkamÏik se systematicky vûnuje vydávání
knih, v˘tvarn˘ch katalogÛ, informaãních broÏur a ji-
n˘ch tiskovin autorsky nebo tematicky spojen˘ch se
zdravotním postiÏením.

V r. 2005 námi byly vydány následující publikace:

a) Kniha EvÏena Perouta Arteterapie se zrakovû postiÏen˘mi (broÏované, formát
A5, 101 stran, fotografické pfiílohy). Jedná se o odborn˘ text speciálního pe-
dagoga a arteterapeuta, kter˘ shrnuje více neÏ desetiletou zku‰enost se set-
kání z v˘tvarnou tvorbou rÛznû zrakovû postiÏen˘ch.

b) V˘tvarn˘ katalog nevidomého Pavla Slámy „Sochy“ (broÏované, formát A5, 16
stran). Vydan˘ k pfiipravovan˘m v˘stavám mladého v˘tvarníka, katalog uka-
zuje desetilet˘ v˘voj techniky hmatového modelování.

c) Kniha vyzrálé expresivní poezie nevidomého básníka Petra Hakena „Básnû“
(broÏované, 106 stran).

d) BroÏura Pavly Francové „O ãem se sní poslepu“ s podtitulem „Co lidi, ktefií  vi-
dí, zajímá na tûch, ktefií nevidí“. Odpovídá na ãasté i pfiekvapivé otázky o Ïi-
votû nevidom˘ch, které pokládají úãastníci na‰ich pravideln˘ch v˘cvikÛ, semi-
náfiÛ ãi besed. Vy‰la v nákladu 2 500 v˘tiskÛ a poslouÏí jako informaãní
materiál pro ‰irokou vefiejnost.

e) BroÏura Miroslava Michálka „Nebojte se pomoci nevidom˘m“ obsahující mnoÏ-
ství informací o praktické pomoci nevidom˘m zejména pfii doprovázení na uli-
ci, dále zku‰enosti s osobní asistencí pro nevidomé i se zavádûním této soci-
ální sluÏby. Vy‰la v nákladu 3 000 v˘tiskÛ.

f) „Adresáfi poskytovatelÛ sluÏeb pro dûti a dospûlé se zrakov˘m postiÏením a je-
jich rodiny“, kter˘ jako první mapuje tyto sluÏby v celé âR. Publikace vy‰la
v nákladu 1 000 v˘tiskÛ a je urãena nejen lidem se zrakov˘m postiÏením, ale
také odborníkÛm pÛsobícím v této oblasti a dal‰ím zájemcÛm.

g) Leták s názvem „Nevidím a potfiebuji cestovat. MÛÏete mi pomoci?“ s instruk-
táÏními kresbami akademického malífie Ivana Komárka (náklady na tisk finan-
covány z grantu Ministerstva zdravotnictví âR a Velvyslanectví USA v Praze).
Leták informuje vefiejnost   o správné pomoci nevidomému ãlovûku pfii nástu-
pu do dopravního prostfiedku a pohybu na ulici. 
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Magistrát hl. m. Prahy – projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevi-
dom˘ch“, grant 217 000 Kã
Ministerstvo zdravotnictví âR – projekt „Seznámení se svûtem nevidom˘ch“,
grant 90 000 Kã

Pfiíklad dobré praxe:
Sleãna M., nevidomá studentka stfiední ‰koly, na‰i Poradnu poprvé kontaktovala
e-mailem v bfieznu 2005. Zajímalo ji, zda je moÏné vycestovat do zahraniãí jako
dobrovolník, získat tak nové zku‰enosti a zejména se zdokonalit ve studiu ang-
liãtiny. Vzhledem k tomu, Ïe k ãinnostem Poradny patfií také vyhledávání a pfie-
dávání informací, které je pro klienta z dÛvodu zrakového postiÏení obtíÏné na-
lézt, spojili jsme se s nûkolika organizacemi, které se tomuto tématu vûnují.
Sleãnû M. jsme pak zaslali informaãní e-mail se zji‰tûn˘mi podrobnostmi ohled-
nû dobrovolnictví v zahraniãí vãetnû pfiihlédnutí ke skuteãnosti, Ïe se jedná o ne-
vidomého zájemce (moÏnosti podpÛrn˘ch a asistenãních sluÏeb) a dále moÏností
setkat se se skupinou mlad˘ch cizincÛ v urãitém programu také v âeské repub-
lice. Upozornili jsme i na moÏnost získání stipendia pro stfiedo‰kolské studium
v zahraniãí. V‰e jsme doplnili kontakty na pracovníky, ktefií mají na starosti zaji‰-
tûní tûchto aktivit.
Dal‰í kontakt se sleãnou M. se pak uskuteãnil aÏ na konci srpna, kdy se na nás
obrátila s dotazem, zda v Evropû existují knihovny, ve kter˘ch by si mohla bez-
platnû zapÛjãovat literaturu v angliãtinû v Braillovû písmu. Klientce jsme zaslali
kontakty na britskou Národní knihovnu pro nevidomé spolu s podmínkami regist-
race ãtenáfie, která jako jediná v Evropû své sluÏby poskytuje zdarma i cizincÛm.
Sleãnu M. jsme také informovali o moÏnosti zdarma odebírat anglicky psané ãa-
sopisy a nabídli jsme (podle jejího zájmu) dodat k tomuto tématu více.    
V záfií do na‰í Poradny pfii‰la zpráva, v níÏ mimopraÏské obãanské sdruÏení na-
bízelo volná místa pro mladé lidi se zdravotním postiÏením na mezinárodní v˘-
mûnn˘ pobyt do ¤ecka. Vzpomnûli jsme si na zájem sleãny M. vycestovat do za-
hraniãí a pfiedali jsme jí (a dal‰ím podobnû zamûfien˘m klientÛm Poradny) tuto
informaci. Klientka odepsala, Ïe by se o této akci ráda dozvûdûla více, a tak jsme
ji v dal‰ím e-mailu pfiedali kontakty na pofiádající organizaci. 
Na zaãátku prosince se sleãna M. opût ozvala a podûlila se s námi o své záÏit-
ky vztahující se k tématÛm, kter˘m jsme se spoleãnû vûnovali. Sdûlila, Ïe spolu-
pracuje s obãansk˘m sdruÏením, na které jsme jí pfiedali kontakt. Podílí se zde
na zpracování zvukového záznamu mluveného slova pro jist˘ dokument a má
nadûji, Ïe by se díky této ãinnosti mohla v dal‰ím roce zúãastnit i jednoho zahra-
niãního projektu. Ukázalo se, Ïe je jiÏ také v kontaktu s knihovnou a dostala od
nich první zásilku Braillsk˘ch knih. Pfiekvapilo ji v‰ak, Ïe jsou psány v anglickém
zkratkopisu (obdoba tûsnopisu pro zápis v Braillovû písmu) a ptala se, zda by-
chom ji v Poradnû mohli s tímto textem nauãit pracovat. Rozhodli jsme se, Ïe by
bylo lep‰í fie‰it tuto záleÏitost spí‰e telefonicky neÏ pfies elektronickou po‰tu a na-
vrhli jsme tento postup klientce. Souhlasila a zaslala nám ãíslo na mobil. Klientku
jsme kontaktovali, ujasnili si, co pfiesnû by od nás potfiebovala a domluvili termín
osobní schÛzky. Mezi vánoãními svátky jsme se v Poradnû se‰li a na konkrétních
pfiíkladech z anglick˘ch bodov˘ch knih vysvûtlili klientce systém zkratkopisu tak,
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d) 3. prosince 2005 probûhla pfiedvánoãní tvofiivá dílna s Mgr. Helenou
Sloukovou. Poãet úãastníkÛ: 9.

Uskuteãnili jsme 8 setkání literárního klubu pro zrakovû postiÏené a pro dob-
rovolníky pod vedením nevidomé pfiekladatelky Mgr. Jifiiny HoleÀové s prÛmûr-
n˘m poãtem 12 úãastníkÛ. Program setkání byl nejprve soustfiedûn na prezenta-
ci tvorby jednoho zrakovû (nebo jinak zdravotnû) postiÏeného autora a na
pfiiblíÏení nûkteré aktuální knihy. Od fiíjna literární klub zaãal v nové podobû –
psaní pfiíspûvkÛ na zadané téma, které je rozesláno s pfiedstihem s pozvánkou
na literární klub.
Dále jsme uskuteãnili 7 setkání kurzu paliãkované krajky pro nevidomé pod
vedením Mgr. Heleny Sloukové, jehoÏ se vzhledem k v˘raznû individuálnímu
charakteru v˘uky úãastnily 2 nevidomé klientky.

Uspofiádali jsme následující kulturní a kulturu podporující akce:

a) 13. bfiezna 2005 v Dobré ãajovnû autorské ãtení z básní Miroslava Michálka
„Jestli bolí Ïivot s holí“.

b) 8. ãervna 2005 prezentace knih Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“
a Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“. Akce se konala v prostorách
Akademie vûd v Praze za úãasti 80 náv‰tûvníkÛ, moderoval Alfréd Strejãek,
ukázky pfienesl spoleãnû s hereãkou Markétou PotuÏákovou, dále vystoupili
spisovatelé Jáchym Topol a Tereza Bouãková a nevidom˘ flétnista Jaromír
P‰ánsk˘.

c) 2. listopadu 2005 vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární soutûÏe pro dûti a mládeÏ se zra-
kov˘m postiÏením „2005 – Nesmírná odysea“ v Karlínském spektru, viz v˘‰e,
cca 40 úãastníkÛ. 

d) 15. listopadu 2005 prezentace knih („Nadûje chodí po ‰piãkách“, „S klobou-
kem na nepfiítele“) v brnûnském divadle Barka za úãasti cca 40 náv‰tûvníkÛ.

Grantová podpora:
Nadaãní fond âeského rozhlasu, projekt „Podpora kulturních aktivit zrakovû po-
stiÏen˘ch“, grant 300 000 Kã
Ministerstvo kultury âR, projekt „Podpora kulturních aktivit zrakovû postiÏen˘ch
obãanÛ v r. 2005, grant 200 000 Kã
Nadace pro souãasné umûní – Praha, projekt “Vydání v˘tvarn˘ch publikací sou-
visející se zrakov˘m postiÏením", grant 60 000 Kã

4.7. Svépomocná knihovna pro nevidomé

Pokraãovala ãinnost Svépomocné knihovny pro nevidomé:
• prÛbûÏnû byl aktualizován a zvefiejÀován seznam naãten˘ch titulÛ, kter˘ zahr-

nuje témûfi 100 knih; 
• byl roz‰ífien technick˘ fond pofiízením minidisku a digitálního diktafonu;
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h) Dotisk broÏury Pavly Francové „Za zeptání nic nedáte“ pfiibliÏující vefiejnosti
osobní zku‰enost se slepotou, náklad 1 000 v˘tiskÛ.

V r. 2005 získaly dfiíve vydané publikace sdruÏení OkamÏik následující ocenûní:
Kniha Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“ – 3.  místo v soutûÏi Vládního
v˘boru pro zdravotnû postiÏené za propagaci problematiky zdravotního postiÏe-
ní a ãestné uznání v soutûÏi vyhla‰ované hejtmanem Moravskoslezského kraje. 
Kniha Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“ – ãestné uznání ve v˘‰e uvede-
né soutûÏi Vládního v˘boru, ãestné uznání v soutûÏi vyhla‰ované hejtmanem
Moravskoslezského kraje 
a vyhlá‰ení za knihu mûsíce kvûten
2005 na internetovém literárním por-
tálu www.iliteratura.cz.

Grantová podpora: viz bod 4.6.

4.6. Kulturní aktivity

Literární soutûÏ „2005 – Nesmírná odysea“
Literární soutûÏ byla vyhlá‰ena ve spolupráci s Obcí spisovatelÛ pro dûti a mlá-
deÏ se zrakov˘m postiÏením do 19 let. SoutûÏ byla fiádnû vyhlá‰ena v médiích
pro zrakovû postiÏené, propozice byly rozeslány do základních a stfiedních ‰kol
pro zrakovû postiÏené dûti a mládeÏ, do speciálních center atd. Bylo pfiihlá‰eno
19 soutûÏících ve tfiech vûkov˘ch a dvou tematick˘ch kategoriích – próza a poe-
zie. 
Porota pracovala ve sloÏení: pfiedseda poroty spisovatel Alexandr Kliment, nevi-
domá pfiekladatelka Jifiina HoleÀová, tûlesnû postiÏen˘ novináfi a spisovatel Jan
Nouza, odborník na dûtskou literaturu Vladimír Nezkusil a fieditel Lounské kni-
hovny Ivo Markvart. Porota se rozhodla ocenit 3 vítûze v kaÏdé kategorii. 
Vyhlá‰ení ocenûn˘ch prací probûhlo dne 2. listopadu 2005 v DDM Karlínském
Spektru, pfii kterém byly mlad˘m vítûzÛm pfiedány hodnotné ceny získané spon-
zorsk˘mi dary. Partnerem akce byla Obec spisovatelÛ a DDM Karlínské
Spektrum. V˘stavu uvádûla moderátorka âRo Renata Klusáková, vítûzné práce
pfieãetly hereãky Lenka Novotná a Gabriela Míãová, hudební doprovod zajistil
multiinstrumentalista Swetja.

Uspofiádali jsme ãtyfii arteterapeutické dílny:

a) 9. bfiezna 2005 probûhla ve spolupráci s Národní galerií na zámku ve Zbraslavi
dílna  hmatového modelování Africká obliãejová maska s arteterapeutem 
PaedDr. EvÏenem Peroutem. Poãet úãastníkÛ: 10.

b) 31. kvûtna 2005 probûhla v Národní galerii v AneÏském klá‰tefie dramatická
dílna Boj sv. Jifií s drakem versus boj dobra se zlem pod vedením arteterape-
utky Mgr. Johany Elisové.  Poãet úãastníkÛ: 11.

c) 9. listopadu 2005 pod názvem âínské bájné zvífie probûhla dílna hmatového
modelování ve spolupráci s Národní galerií na zámku na Zbraslavi pod vede-
ním arteterapeuta PaedDr. EvÏena Perouta. Poãet úãastníkÛ: 19.
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prezentace sociálních sluÏeb a publikací OkamÏiku v rámci akce „Podzimní ka-
femletí“ na Námûstí Míru v Praze (pofiadatel o. s. Máme otevfieno?) 
10. záfií
Interaktivní program pro vefiejnost, prezentace sociálních sluÏeb a publikací
OkamÏiku v rámci akce „Jarmark chránûn˘ch dílen“ na Palackého námûstí
v Praze (pofiadatel o. s. Fokus)
1. fiíjna
Interaktivní program pro vefiejnost,
prezentace ãinností pro zrakovû po-
stiÏené v rámci akce „Paracamping“
v ZOO Praha
2. prosince
Úãast na pfiedávání cen Vládního v˘-
boru zdravotnû postiÏen˘ch (knihy
z produkce OkamÏiku získaly 3. mís-
to v kategorii písemn˘ch dûl – Jifiina
Kalabisová „S kloboukem 
na nepfiítele“, ãestné uznání – Ivan
Jergl „Nadûje chodí po ‰piãkách“)
13. prosince
Prezentace tematiky zrakového po-
stiÏení a ãinnosti OkamÏiku ve spolupráci s agenturou EuroArt
v Lichten‰tejnském paláci v Praze

Tematika zrakového postiÏení a ãinnost OkamÏiku byla prÛbûÏnû prezento-
vána v médiích:

a) v rozhlase – 45x (podrobnû viz pfiíloha âinnost sdruÏení v datech a ãíslech);
b) v televizi – 6x (podrobnû viz pfiíloha âinnost sdruÏení v datech a ãíslech); 
c) v tisku – 63x (podrobnû viz pfiíloha âinnost sdruÏení v datech a ãíslech); 
d) prostfiednictvím internetov˘ch informaãních sluÏeb; 

– pozvánky byly pravidelnû vkládány do kalendáfiÛ 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 jednotliv˘ch projektech OkamÏiku, odkazy Podpofiili nás, Z tisku aj.; 
– novû byly zfiízeny odkazy Fotogalerie, âtení na víkend apod.

Propagaãní materiály OkamÏiku: 

• skládanky pfiedstavující organizaci byly aktualizovány a vydány ve vy‰‰ím ná-
kladu;

• letáky informující o pfiipravovan˘ch akcích byly vyrábûny vÏdy ke konkrétní ak-
ci;
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• vzniklo dal‰ích 32 nahrávek zvukov˘ch knih, z toho  deset digitálních ve formá-
tu MP3; 

• na naãítání knih se podílelo 32 dobrovolníkÛ.

Grantová podpora: viz bod 4.6.

4.8. Osvûtová ãinnost a práce s vefiejností

RovnûÏ v roce 2005 byla osvûtová ãinnost intenzivnû zamûfiena na seznamová-
ní vefiejnosti se svûtem nevidom˘ch. Na zaji‰tûní akcí se vedle pracovníkÛ
OkamÏiku v˘znamnû podílela i fiada jeho dobrovolníkÛ.

Akce pro vefiejnost:

OkamÏik se úãastnil akcí pofiádan˘ch jin˘mi subjekty a prezentoval tematiku zra-
kového postiÏení a svou ãinnost v jejich prospûch mimo jiné i interaktivní formou,
pfii které si mohla vefiejnost vyzkou‰et rÛzné aktivity „beze zraku“ (s klapkami na
oãích). Na akcích spolupracovali v rÛzné mífie v‰ichni pracovníci OkamÏiku a fia-
da dobrovolníkÛ.
1. bfiezna
SoutûÏní fotografie OkamÏiku (téma: interaktivní ãinnosti pfiibliÏující Ïivot bez zra-
ku dûtem ve ·kole hrou) byly vystaveny ve ·panûlském sále PraÏského hradu
(pofiadatel fotografické soutûÏe Informaãní centrum neziskov˘ch organizací)
23. bfiezna
Prodej a prezentace knih OkamÏiku v rámci pfiedávání cen Kfiesadlo 2004
v Praze (pofiadatel NDC Hestia)
19. – 22. dubna
Interaktivní program pro vefiejnost, prezentace knih a ãinnosti OkamÏiku, referát
v doprovodném programu v rámci Veletrhu Non-handicap na V˘stavi‰ti v Praze
(pofiadatel Incheba Praha) 
4. kvûtna
Prezentace na‰í ãinnosti pro zrakovû postiÏené v rámci akce „NGO market“
v Praze (pofiadatel Fórum 2000)
28. kvûtna
Interaktivní program pro vefiejnost,
prezentace sociálních sluÏeb
OkamÏiku na festivalu „Mezi ploty“
v areálu psychiatrické léãebny
v Bohnicích (pofiadatel agentura
Nedomysleno, o. s. Fokus)
1. záfií
Zahájení DMS kampanû (propagace
sbírky formou letákÛ, rozhlasového
spotu apod.)
7. záfií 
Interaktivní program pro vefiejnost,
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Grantová podpora:
Ministerstvo zdravotnictví, projekt „Seznámení se svûtem nevidom˘ch“, 
grant ve v˘‰i 90 000 Kã. 
Velvyslanectví USA v Praze, projekt „Zvy‰ování spoleãenského povûdomí o Ïi-
votû lidí se zrakov˘m postiÏením“, grant ve v˘‰i 8000 USD.

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. 2005 mûlo sdruÏení 10 ãlenÛ.  

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

K 31. 12. 2005 byl profesionální
t˘m tvofien 6 pracovníky na hlavní
pracovní pomûr, 4 spolupracovníky
pracujícími na základû dohody
o pracovní ãinnosti a dal‰ími osoba-
mi pracujícími na základû dohody
o provedení práce. 
Funkci fieditele vykonával 
Ing. Miroslav Michálek. 

Do ãinnosti sdruÏení byl v roce
2005 zapojen t˘m o poãtu 100 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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• aktualizovan˘ informaãní balíãek
(sada informaãních letákÛ o Ïivotû
se slepotou a formách pomoci zra-
kovû postiÏen˘m v papírov˘ch des-
kách).

Distribuce propagaãních materiálÛ
byla zaji‰Èována pracovníky i dobro-
volníky OkamÏiku, a to do fiady ‰kol
se sociálním a pedagogick˘m zamû-
fiením, do Infocenter Prahy 7 aj. sub-
jektÛ.

DMS sbírka OkamÏiku: 

Od 1. bfiezna 2005 byla Magistrátem hlavního mûsta Prahy povolena vefiejná
sbírka, jejímÏ úãelem je (dle rozhodnutí o zahájení sbírky ã.j. MHMP/42425/2005)
získání finanãních prostfiedkÛ na krytí ãásti finanãních nákladÛ na provoz praco-
vi‰tû, krytí základního materiálu pro naãítání zvukov˘ch knih (magnetofony, mik-
rofony, minidisky atd.) a dal‰ích specifick˘ch nákladÛ (v˘roba kniÏních publikací). 
1. záfií byla Fórem dárcÛ povolena forma sbírky pronájmem telefonní linky – dár-
covské SMS.

V rámci propagaãní kampanû bylo zrealizováno následující:
• vyrobeny letáky s informacemi o sbírce, ãinnosti OkamÏiku, urãení získan˘ch

prostfiedkÛ;
• vyrobeny samolepky;
• vyrobeny vizitky (opatfiené textem v podobû razítka s Ïádostí o podporu);
• pohlednice nevidomé Pavly Francové byly opatfieny textem v podobû razítka se

Ïádostí o podporu;
• inzerce se slevou v ãasopisech Psychologie dnes, Moderní vyuãování;
• informace o sbírce byly zvefiejnûny na webov˘ch stránkách;
• byla vydána propagaãní DMS broÏura s humorn˘mi básniãkami Miroslava

Michálka;
• propagaãní spot, kter˘ namluvil herec a moderátor Alfréd Strejãek byl opako-

vanû vysílán v âRo RadioÏurnál, Vltava.
Za období záfií – prosinec 2005 jsme prostfiednictvím DMS zpráv zaslan˘ch na
ãíslo 87 777 s heslem DMS (mezera) OKAMZIK získali na úãet u e-banky ã. 334
334/2400 ãástku 11 974,- Kã. 

Letáky v MHD: 

Tiskoviny s instruktáÏními kresbami akademického malífie Ivana Komárka a tex-
tem o pomoci nevidom˘m na ulici a v dopravních prostfiedcích byly v období fiíjen
– prosinec 2005 umístûny ve stovce tramvajov˘ch souprav. 
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V˘sledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2005 v tis. Kã

V˘nosy
TrÏby za vlastní v˘robky a sluÏby 64
Pfiijaté úroky 11
Jiné ostatní v˘nosy 3
Pfiijaté pfiíspûvky (k vyúãtování) 2.840
Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 81
Pfiijaté ãlenské pfiíspûvky 2
Provozní dotace 0

V˘nosy celkem 3.001

Náklady
Materiálové náklady Spotfieba (materiál, kanceláfiské potfieby, energie, apod.) 178

DDHM od 3.000 do 40.000 Kã 81
Celkem 259

SluÏby Opravy a udrÏování 44
Cestovné 8
Reprezentace 8
Nájem 100
Fax, telefon 127
Po‰tovné 20
Pfiepravné 6
Tisk a kopírování (v˘roba publikací) 286
Supervize (dobrovolníkÛ a pracovního t˘mu) 37
Vedení úãetnictví 28
DDNHM - software 6
Ostatní sluÏby (poji‰tûní dobrovolníkÛ, webhosting, atd.) 155

Celkem 825
Osobní náklady Mzdy zamûstnancÛ 1.139

Mzdy – dohody 226
Sociální poji‰tûní – zamûstnavatel 322
Zdravotní poji‰tûní – zamûstnavatel 111

Celkem 1798
Ostatní Bankovní poplatky a kurzovní ztráty 14

Jiné ostatní náklady 7
Celkem 21

Odpisy DH i DNH majetku 90
Náklady celkem 2.993

6. Finanãní zpráva

Podle úãetní uzávûrky za r. 2005 uvádíme základní finanãní údaje o hospodafie-

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

Rozvaha období k 31.12. 2005 v tis. Kã

Aktiva

Stálá aktiva Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 776

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 19

Oprávky k dlouhodobému majetku -528

Celkem 267

ObûÏná aktiva Bankovní úãty + peníze 512

Pohledávky 1

Jiná aktiva celkem (poskytnuté zálohy a náklady pfií‰tích období) 111

Celkem 624

Aktiva celkem 891

Pasiva

Vlastní zdroje Vlastní jmûní 504

Hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2005 8

Celkem 512

Cizí zdroje Závazky z obchodního styku 84

Závazky k zamûstnancÛm 143

Závazky k institucím SZ a ZP 65

Ostatní pfiímé danû 20

Dohadné úãty pasivní 67

Celkem 379

Pasiva celkem 891
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V roce 2005 obãanské sdruÏení OkamÏik vykonávalo svou ãinnost na základû
následujících grantÛ a darÛ od organizací:

Nadaãní fond âeského rozhlasu 
- projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé zaji‰Èovaná

dobrovolníky, grant 500 000 Kã
- projekt „Podpora kulturních aktivit tûÏce zrakovû postiÏen˘ch“, grant 300 000 Kã
- projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch“, grant 300 000 Kã

Magistrát hl. m. Prahy
- projekt „Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé“, grant 653 000 Kã
- projekt „Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch“, grant 217 000 Kã

Velvyslanectví USA v Praze (Embassy of the United States of America) 
- projekt „Zvy‰ování spoleãenského povûdomí o Ïivotû lidí se zrakov˘m postiÏe-
ním“ 
na období od 1.10. 2004 do 30.9. 2005, grant 8 000 USD

Ministerstvo kultury âR 
- projekt „Podpora kulturních aktivit zrakovû postiÏen˘ch obãanÛ v r. 2005“, 
grant  200 000 Kã

Ministerstvo vnitra âR
- projekt „Dobrovolníci v osobní asistenci a prÛvodcovské sluÏbû pro nevidomé“, 
grant 199 000 Kã

Nadace Adra z grantového programu NIF
- projekt „Rozvoj osobní asistence pro nevidomé zaji‰Èované dobrovolníky“ na
období 
1. 8. 2005 aÏ 30. 7. 2006, grant 120 000 Kã

Ministerstvo zdravotnictví âR
- projekt „Seznámení se svûtem nevidom˘ch“, grant 90 000 Kã

Nadace pro souãasné umûní – Praha 
(Foundation for Contemporary Arts – Pratur)
- projekt „Vydání v˘tvarn˘ch publikací souvisejících se zrakov˘m postiÏením“, 
grant 60 000 Kã

Nadace Charty 77 z prostfiedkÛ RWE Transgas, a.s.
- projekt na vydání 3 broÏur, grant 30 000 Kã

Mûstská ãást Praha 7
- projekt „Sociální sluÏby nevidom˘m a slabozrak˘m obãanÛm Prahy 7“, 
grant 30 000 Kã

Nadace Divoké husy
- projekt „Realizace vzdûlávacích akcí“, grant 19 319 Kã

Na‰í ãinnosti také pomohly nepenûÏní dary od sponzorÛ, kter˘mi byly zejména
ceny do literární soutûÏe „2005 – Nesmírná odysea“ od firem: 
nakladatelství Portál 
nakladatelství Fragment 
nakladatelství Levné knihy KMa s. r. o. 
nakladatelství Baobab 
nakladatelství Libri 
nakladatelství KniÏní expres s. r. o. 

Dále: 
Praha Music Center spol. s r. o. poskytnutím hudebních nástrojÛ
LCS International a. s. poskytnutím flash disku 
drogerie Rossmann s r. o. poskytnutím vûcn˘ch cen do literární soutûÏe

7. Podûkování
Dûkujeme v˘‰e uveden˘m nadacím a jin˘m institucím, státním, regionálním
a místním orgánÛm 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 ve pro-
spûch osob s tûÏk˘m zrakov˘m i jin˘m zdravotním postiÏením.

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 do 30. 6. 2006: 170 00 Praha 7, Umûlecká 5
pracovi‰tû a kontaktní adresa od 1. 7. 2006:  140 00 Praha 4, Pacovská 31

IâO: 70 83 77 91
DIâ: CZ 70 83 77 91
ãíslo úãtu: 6304-005/2700, HVB Czech Republic, Praha 1, Nám. Republiky 3a
ãíslo transparentního úãtu: 334 334/2400, e-banka KC Milady Horákové, Praha 7

telefon: 233 379 196, 233 379 199, 220 571 173, 233 371 277
mobil: 775 209 055, 774 209 055 nebo 604 841 926
fax: 233 379 196
e-mail: okamzik@okamzik.cz 
www.okamzik.cz



17. – 19. února 
Úãast na workshopu „Sociální zodpovûdnost firem“ pofiádaném âSOB, âesk˘ Krumlov
17. února
Literární klub – pfiedstavení tvorby Renaty Rucké a její knihy „Bestseller o Ïivotû“
22. února
Beseda „Jak vidím svût, kdyÏ nevidím“ v rámci Klubu aktivního stáfií, KD Vltavská, Praha 
Téma: seznámení se svûtem nevidom˘ch

2.2. OkamÏik v médiích
Zora ã. 2 – ãlánek Cena pro Soukromou tmu – upozornûní na ocenûní pofiadu, ve kte-
rém byly prezentovány aktivity OkamÏiku
KniÏní novinky – informace o knihách „Nadûje chodí po ‰piãkách“ a "S kloboukem a ne-
pfiítele“
2. února
âRo 2 Praha – Ozvûny dne – rozhovor poskytnut˘ na tiskové konferenci NF âRo
k ukonãení sbírky Svûtlu‰ka pro rok 2004 – prezentace aktivit OkamÏiku
3. února
âRo Regina – Nevidím, ale ãtu – rozhovor o ediãní ãinnosti OkamÏiku (2x)
4. února
Blesk – prezentace aktivit OkamÏiku (redaktorka se úãastnila tiskové konference NF
âRo – viz v˘‰e)
âRo 1 – Dobré jitro – informace o ãinnosti OkamÏiku 
6. února
âRo 1 – Z jiného pohledu – pozvánky na semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“, rozhovor 
o osobní asistenci a práci s dobrovolníky
10. února
Rádio 1 – KniÏní servis – prezentace knih „Nadûje chodí po ‰piãkách“ a „S kloboukem 
na nepfiítele“
21. – 27. února
Nové knihy ã. 7 – informace o nov˘ch knihách OkamÏiku 
24. února
âRo 1 – Handycamping – rozhovor o pomoci nevidom˘m
24. února
Lidové noviny, pfiíloha – informace o knize „Nadûje chodí po ‰piãkách“

2.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 4
SchÛzka dvojice: 3
SchÛzka klienti: 1
Uskuteãnûna 2. a 3. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ a komunikaãní kurz
Îádostí o doprovod: 19, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 16

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 46
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1. Leden
1.1. Akce
13. ledna
Beseda s interaktivním programem pro dûti ve tfiídách M. Montessori v Z· Praha 4 
Téma: seznámení se svûtem nevidom˘ch 
20. ledna
Literární klub – autorsk˘ veãer nevidomé operní pûvkynû, básnífiky a prozaiãky 
Olgy ·tûpánové

1.2. OkamÏik v médiích
âasopis Sestra (odborn˘ ãasopis pro zdravotní sestry) ã.1/2005 – rozhovor „Nebojte se
nevidom˘ch“ 
Zdravotnické noviny – pozvánka na semináfi
10. ledna
âRo 2 Praha – Doteky – osobní v˘povûì o cestování nevidomého

1.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 12
SchÛzka dvojice: 3
SchÛzka klienti: 1
Uskuteãnûna 1. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ
Îádostí o doprovod: 18, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 18
Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 65

2. Únor 
2.1. Akce
12. února
Semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“
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âINNOST SDRUÎENÍ 
V DATECH A âÍSLECH (V ROCE 2005)

Zámûrem následujícího textu je pfiedstavit na‰i ãinnost v ãasové posloupnosti
v rámci posledního kalendáfiního roku. Text je rozãlenûn do jednotliv˘ch mûsícÛ
a v rámci nich do tfií oddílÛ. První oddíl („Akcef“) pfiedstavuje jednotlivé akce pro
vefiejnost nebo pro pfiedem definované skupiny, napfi. pro úãastníky v˘cviku dob-
rovolníkÛ. Druh˘ oddíl („OkamÏik v médiích“) obsahuje informace o prezentaci
problematiky zdravotního postiÏení a na‰í ãinnosti v médiích a pfiípadnû informa-
ce o námi právû vydan˘ch publikacích. Tfietí oddíl („Statistické údaje“) obsahuje
vybrané statistické údaje o dvou hlavních pracovi‰tích sdruÏení OkamÏik, kter˘-
mi jsou Dobrovolnické centrum zaji‰Èující prÛvodcovskou sluÏbu a osobní asi-
stenci pro nevidomé a Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch.



28. bfiezna
âRo 2 Praha – Domino – informace o ãinnosti OkamÏiku
29. bfiezna
âRo Regina a Region – Tmavomodr˘ svût – rozhovor s Miroslavem Michálkem o sociál-
ní odpovûdnosti firem
31. bfiezna
Informatorium ã. 3 – pozvánka na besedu s Janou Vachulovou „Svût objevovan˘ poslepu“

3.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 13
SchÛzka dvojice: 8
SchÛzka klienti: 2
Uskuteãnûna 1. a 2. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ a supervize dobrovolníkÛ
Îádostí o doprovod: 26, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 20

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 70

OkamÏik vydal knihu Jifiiny Kalabisové „S kloboukem na nepfiítele“ 
OkamÏik vydal knihu Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“ 

4. Duben 
4.1. Akce
9. dubna 
Semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“
19. – 22. dubna
Veletrh Non-handicap na V˘stavi‰ti Praha – prezentace OkamÏiku
20. dubna
Beseda pro dûti v Z· na Praze 4 (beseda doplnûna interaktivním programem)
Téma: seznámení se svûtem nevidom˘ch 

4.2. OkamÏik v médiích
Vozíãkáfi 2/05 – recenze na knihu Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“  
MeduÀka 3/05 – pozvánka na semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“
Monitor (zvukov˘ ãasopis) – Katolická knihovna – zvefiejnûna informace a propozice 
k literární soutûÏi „2005 – Nesmírná odysea“ 
Listy hl. m. Prahy – informace o knize Ivana Jergla 
Zora ã. 4  – zvefiejnûny propozice literární soutûÏe „2005 – Nesmírná odysea“
Abilympijsk˘ zpravodaj 1/05 – ãlánek „Jak vidí ti, ktefií nevidí?“ – o broÏurách OkamÏiku
Dokofián (bulletin obce spisovatelÛ) 33/05 – ãlánek „2005 – Nesmírná odysea“ 
PraÏské listy – recenze na knihu Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“
Hobulet 6/05 – ãlánek „Kfiivolaké jsou stezky svûta“ – o literární soutûÏi
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3. Bfiezen 
3.1. Akce
1. bfiezna
SoutûÏní fotografie OkamÏiku vystaveny ve ·panûlském sále PraÏského hradu
9. bfiezna
Arteterapeutická dílna: „Africká obliãejová maska“ s arteterapeutem EvÏenem Peroutem,
Národní galerie, Zbraslav
Beseda pro posluchaãe Akademie v˘tvarn˘ch umûní
Téma: sebevyjádfiení nevidom˘ch tvofiivou formou
12. bfiezna
Autorské ãtení Miroslava Michálka v Dobré ãajovnû, Praha
14. bfiezna
Organizaãní spoluúãast na besedû Klubu aktivního stáfií – KD Vltavská, Praha 
Besedující: nevidom˘ Jifií MojÏí‰ek 
16. bfiezna
Beseda „MoÏnosti nevidomého pfii studiu a zamûstnání“ 
Lektor: JUDr. Ondfiej Závodsk˘
17. bfiezna
Literární klub – pfiedstavení knihy Radka Seiferta „¤ízek na severozápadû“ 
23. bfiezna
Prezentace OkamÏiku v rámci akce Kfiesadlo 2004 (pofiádané o. s. Hestia), Praha
31. bfiezna 
Beseda „Svût objevovan˘ poslepu“ 
Téma: v˘chova nevidomého dítûte (v návaznosti na besedu „Nikdy nespatfien˘ svût“) 

3.2. OkamÏik v médiích
Psychologie 3/05 (ãasopis) – pozvánka na besedu s Janou Vachulovou „Svût objevova-
n˘ poslepu“
Obzory (zvukov˘ ãasopis pro nevidomé) citace textu o zrakovém postiÏení z knihy „S bí-
lou holí“
Zora ã. 3 – ãlánek Miroslava Michálka „Nejen pro nevidomé“ – aktuálnû o sluÏbách
OkamÏiku
Reflex 3/05, pfiíloha Ex – informace o knize Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“
Dûti a my – „Nadûje z OkamÏiku“ – recenze na knihu Ivana Jergla
6. bfiezna
âRo 1 – Knihovniãka Jany Klusákové – prezentace knihy Ivana Jergla
8. bfiezna
âRo Regina a Region – Tmavomodr˘ svût – informace o novû vydan˘ch knihách
13. bfiezna
âRo 1 – Knihovniãka Jany Klusákové – prezentace knihy Jifiiny Kalabisové
14. bfiezna
Literární noviny – ãlánek o knihách Ivana Jergla a Jifiiny Kalabisové
23. bfiezna
âRo 2 Praha – Písniãky od srdce – rozhovor s Pavlou Francovou o sluÏbách OkamÏiku
25. bfiezna
Hospodáfiské noviny – ãlánek o knize „S kloboukem na nepfiítele“  
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5. kvûtna
Beseda „Design do tmy“ s PhDr. Lenkou ÎiÏkovou
Téma: design pro zrakovû postiÏené
26. kvûtna
Literární klub – Seznámení s poezií nevidomého básníka Petra Hakena
28. kvûtna
„Mezi ploty“ – prezentace sdruÏení na festivalu 
31. kvûtna
Arteterapeutická dílna „Boj svatého Jifií s drakem versus boj dobra a zla“ s arteterapeut-
kou Johanou Elisovou, Národní galerie v AneÏském klá‰tefie, Praha 

5.2. OkamÏik v médiích
Bridge 09-10/05 – „And how do you use your brain?“ – rozhovor s Pavlou Francovou –
moÏnosti v˘tvarného vyjádfiení zrakovû postiÏen˘ch, prezentace Poradny 
www.iliteratura.cz – knihou mûsíce byla pro kvûten 2005 vyhlá‰ena „Nadûje chodí 
po ‰piãkách“ od Ivana Jergla 
www.helpnet.cz – informace o tom, Ïe knihou mûsíce kvûtna byla na www.iliteratura.cz
vyhlá‰ena kniha Ivana Jergla 
ãasopis Poutník Orfeus – v ãlánku o veletrhu Non-handicap zmínka o pfiedná‰ce 
Miroslava Michálka o osobní asistenci a sluÏbách OkamÏiku
1. kvûtna
âRo 1 – Z jiného pohledu – pozvánka na besedu Lenky ÎiÏkové „Design do tmy“
10. kvûtna
www.novinky.cz – ãlánek „O páskách na oãích“ o publikaãní ãinnosti a literární soutûÏi 
13. kvûtna
Lidové noviny – upoutávka na pofiad Banánové rybiãky, ve kterém byly pouÏity básnû
nevidomého autora Miroslava Michálka
18. kvûtna
Program TV plus – upoutávka na pofiad Banánové rybiãky, ve kterém byly pouÏity básnû
nevidomého autora Miroslava Michálka
29. kvûtna
âRo 1 – Z jiného pohledu –  rozhovor s Miroslavem Michálkem a Elen Bûlovskou (dob-
rovolnicí OkamÏiku) o osobní asistenci 

5.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 7
SchÛzka dvojice: 8
SchÛzka klienti: 1
Uskuteãnûna 1. a 2. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ a supervize dobrovolníkÛ
Objednan˘ch doprovodÛ: 39, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 31

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 81
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TuãÀák (noviny Prahy 4) – ãlánek o prezentaci ãasopisu MÛÏe‰, kde byly zároveÀ pfied-
staveny kníÏky „Nadûje chodí po ‰piãkách“ a „S kloboukem na nepfiítele“
4. dubna
Internetporadna – ãlánek „Zrakovû postiÏení se mohou zapojit do literární soutûÏe“
5. dubna
âRo Regina – Tmavomodr˘ svût – o projektu osobní asistence a dobrovolnickém pro-
gramu OkamÏiku
7. dubna
TV Praha – prezentace sluÏeb OkamÏiku
Salon Právo – informace o knize Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“
8. dubna
TV Praha – prezentace sluÏeb OkamÏiku
9. dubna
TV Praha – prezentace sluÏeb OkamÏiku
13. dubna
âRo Olomouc – zmínka ve zpravodajství o literární soutûÏi pro dûti se zdravotním posti-
Ïením 
Moravskoslezsk˘ deník – o literární soutûÏi pro dûti se zdravotním postiÏením 
15. dubna
âRo 6 – rozhovor o nejbliÏ‰ích akcích, dobrovolnickém programu, transparentním úãtu 
18. dubna
âRo Olomouc – Jitrocel – celostátní literární soutûÏ pro dûti se zdravotním postiÏením
25. dubna
âRo 2 Praha  – Doteky – rozhovor s Miroslavem Michálkem, informace o literární soutûÏi 
26. dubna
âRo 2 Praha – Máta – rozhovor s Pavlou Francovou o Poradnû a sluÏbách OkamÏiku 

Statistické údaje:
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 10
SchÛzka dvojice: 2
SchÛzka klienti: 4
Uskuteãnûna 3. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ a komunikaãní kurz
Îádostí o doprovod: 30, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 29

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 61

5. Kvûten
5.1. Akce
3. kvûtna
Beseda pro studenty Vy‰‰í odborné ‰koly informaãních sluÏeb na Praze 4 
Téma: dovednosti pro knihovníky pfii kontaktu se zrakovû postiÏen˘mi náv‰tûvníky 
4. kvûtna
Prezentace OkamÏiku v rámci akce „NGO market“ pofiádané sdruÏením Forum 2000,
Praha
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17. ãervna
Magazín Hospodáfisk˘ch novin ã. 24 – fejeton Terezy Bouãkové „Dvû knihy“ o nov˘ch
knihách OkamÏiku
24. ãervna
Lidové noviny – Miroslav Michálek „Kdo je podle televize zrÛda“
âRo Vltava – Mozaika – rozhovor Miroslava Michálka o knihách z produkce OkamÏiku
26. ãervna
âRo Brno – Labyrint – rozhovor s Ivanem Jerglem 
27. ãervna
âRo 2 Praha – Doteky – rozhovor s Miroslavem Michálkem o knihách OkamÏiku

6.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 7
SchÛzka dvojice: 9
SchÛzka klienti: 4
2 x uskuteãnûna 3. ãást v˘cviku dobrovolníkÛ
Îádostí o doprovod: 36, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 30 (3 doprovody klienti zru‰ili)
Úãast na semináfii Dobrovolníci v péãi o seniory, pofiádáno NDC Hestia

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 70

7. âervenec 
7.1. Akce
23. ãervence
Arteterapeutická dílna s Helenou Slukovou

7.2. OkamÏik v médiích
PartÏurnál – „OkamÏik pro pohled za oponu – OkamÏik“ – informace o sdruÏení
âRo 1 – Nad vûcí – rozhovor Pavly Francové o Ïivotû bez zraku
Grantis 07/2005 – ãlánek Miroslava Michálka „Lesk a bída neziskovek“ a upoutávka na
knihu Jifiiny Kalabisové (vãetnû informací o OkamÏiku)
25. ãervence
âRo 2 Praha – Doteky – rozhovor s Miroslavem Michálkem o knihách OkamÏiku

7.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 4
SchÛzka dvojice: 4
SchÛzka klienti: 4
Îádostí o doprovod: 25, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 24

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 59
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6. âerven 
6.1. Akce
6. ãervna 
Beseda pro úãastníky mezinárodního semináfie o hmatov˘ch knihách organizace Tactus
Téma: technika hmatového malování
8. ãervna
Prezentace knih OkamÏiku Ivana Jergla a Jifiiny Kalabisové, Akademie vûd, Praha
11. ãervna
Semináfi „ Nebojte se nevidom˘ch“
14. ãervna
Pfiedprázdninové setkání klientÛ a dobrovolníkÛ ve Stromovce
25. ãervna 
Paliãkování s Helenou Slukovou
30. ãervna
Literární klub – s básníkem Pavlem Hlu‰iãkou (ãtení poezie a poslech zhudebnûné poe-
zie) 

6.2. OkamÏik v6.2. OkamÏik v médiíchmédiích
www.helpnet.cz – informace o prezentaci nov˘ch knih, o odkazu „âtení na víkend“
phainfo@konference.braillnet.cz – informace o prezentaci nov˘ch knih OkamÏiku
vis-imp@braillnet.cz – informace o prezentaci knih Ivana Jergla a Jifiiny Kalabisové
Abilympijsk˘ zpravodaj 2/05 – „Nadûje vyklíãí i v pekle Ïivota s tûÏk˘m postiÏením“ – in-
formace o knize Ivana Jergla
www.mpsv.cz – ãlánek „Práce a sociální politika“ (webová verze) – o ãinnosti OkamÏiku
www.muzes.cz – „S kloboukem i bez klobouku“ – anotace knih
Babylon (studentsk˘ ãasopis) – ãlánek o knize Ivana Jergla
Hobulet – pozvánka na semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“ 11. ãervna 2005
Îlut˘ – profil OkamÏiku a povídka Jifiiny Kalabisové „Bez hole“
Grantis 06/2005 – ãlánek Miroslava Michálka „Problémy s dobrem“
MÛÏe‰ ã. 3 – ãlánek Miroslava Michálka „Problémy s dobrem – PodvodníkÛm reklamu,
dárcÛm pokuty!“, v rubrice „MÛÏe‰ gratuluje“ zmínka o úspûchu knihy Ivana Jergla
Respekt ã. 26 – rubrika Kultura – „Jsou i krat‰í Ïivoty neÏ ten mÛj“ – ãlánek Josefa
Chuchmy o Ivanu Jerglovi
2. ãervna
âT 2 – Klíã – informace o knize Ivana Jergla
6. ãervna
Bulletin dobrovolnického centra 2005 – pfiíspûvek „âtyfiikrát literatura a zdravotnû posti-
Ïení“ – pozvánka na prezentaci nov˘ch knih, odkaz „âtení na víkend“
8. ãervna
âRo Vltava – pozvánka na prezentace knih Pavla Rijáãka
10. ãervna
Práce a sociální politika ã. 6 – „Pfiedstavujeme OkamÏik“
12. ãervna
âRo 1 – Z jiného pohledu – rozhovor o literární soutûÏi, probûhnuv‰í prezentaci knih 
a nov˘ch knihách vÛbec
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19. záfií
Lidové noviny – „Smû‰ní muÏíãci Tomá‰e Paula“ – o knize „AÏ pÛjde kolem“ s básniãka-
mi Miroslava Michálka

9.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
V˘cvik dobrovolníkÛ: 8 úãastníkÛ
Supervize dobrovolníkÛ: 10 úãastníkÛ
Îádostí o doprovod: 43, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 40

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 57

OkamÏik vydal broÏuru Miroslava. Michálka „Nebojte se pomoci nevidom˘m“

10. ¤íjen 
10.1. Akce
1. fiíjna
Akce ve spolupráci se ZOO Praha – „Paracamping“
8. fiíjna
Semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“
13. fiíjna
Literární klub
Téma: Dûlám to, co mne baví aneb chvála ãinností v‰eho druhu
15. fiíjna
Arteterapeutická dílna, paliãkování s Helenou Slukovou
23. fiíjna
Arteterapeutická dílna, paliãkování s Helenou Slukovou 

10.2. OkamÏik v médiích
Sociální práce (ãasopis) – rozhovor s Miroslavem Michálkem 
2. fiíjna
âRo 1 – Z jiného pohledu – pozvánka a pfiedstavení semináfie „Nebojte se nevidom˘ch“ 
7. fiíjna
âRo Vltava – Miroslav Michálek hostem pofiadu R˘movan˘ zvûfiinec – informace o ãin-
nosti OkamÏiku
9. fiíjna
âRo 1 – Z jiného pohledu – informace o literárním klubu a DMS sbírce 
11. fiíjna
âRo 2 Praha – Host do domu – informace o ãinnosti OkamÏiku
20. fiíjna
âRo 1 – informace o osobní asistenci

10.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 2

33

8. Srpen 
8.1. Akce
13. srpna
Paliãkování s Helenou Slukovou

8.2. OkamÏik v médiích
Listy hlavního mûsta Prahy – kulturní pfiehled – v˘stava „Hmatové kresby a pastely“ 
Pavly Francové
MÛÏe‰ ã. 4 – rozhovor s Jifiinou HoleÀovou „Nauãit se jazyk neznamená, Ïe budete dob-
fie pfiekládat“
MÛÏe‰ ã. 4 – Miroslav Michálek „Kdo je podle televize zrÛda?“ 
Lidové noviny – Kultura – recenze knihy Ivana Jergla „ProÏité pfiíbûhy „tuctového 
osudu““

8.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 4
SchÛzka dvojice: 2
SchÛzka klienti: 1
Îádostí o doprovod: 18, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 18

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 41

9. Záfií 
9.1. Akce
1. záfií
Zahájení DMS kampanû
„Kafemletí“ – prezentace sdruÏení na akci ve spolupráci s obã. sdruÏením Máme otevfieno?
10. záfií
„Jarmark chránûn˘ch dílen“ – prezentace sdruÏení na akci ve spolupráci s obã. sdruÏe-
ním Fokus
24. záfií
Beseda pro úãastníky akce ·koly v˘cviku vodících psÛ pro nevidomé Milana Dvofiáka 
Téma: Ïivot se zrakov˘m postiÏením, ãinnost a nabídka sdruÏení OkamÏik

9.2. OkamÏik v médiích a vydané knihy
Nakladatelství Portál ve spolupráci s Národním dobrovolnick˘m centrem Hestia vydalo
knihu „Obyãejní lidé dûlají neobyãejné vûci“, ve které jsou oti‰tûny zku‰enosti klientÛ
OkamÏiku a informace o sdruÏení.
Psychologie dnes 9/05 – rubrika Kurzy a v˘cviky – informace o OkamÏiku 
Rodina a ‰kola 7/05 – informace o OkamÏiku 
2. a 9. záfií
âeská televize – Pomáhejme si – rozhovor s Jifiinou Kalabisovou o její knize 
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20. listopadu
âRo 1 – Z jiného pohledu – pozvánka na literární klub a na sobotní semináfi 
22. listopadu
âRo Regina – Tmavomodr˘ svût – pozvánka na semináfi a rozhovor o dobrovolnictví
29. listopadu 
Regina – Tmavomodr˘ svût – o v˘sledcích literární soutûÏe, jejím prÛbûhu a smyslu

11.3. Statistické údaje

Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 4 
SchÛzka dvojice: 7
SchÛzka klienti: 1
Îádostí o doprovod: 23, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 23
Uskuteãnûn v˘cvik dobrovolníkÛ

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 70

12. Prosinec 
12.1. Akce
1. prosince
Pfiedvánoãní setkání klientÛ a dobrovolníkÛ OkamÏiku v DDM Karlínském Spektru, Praha 
2. prosince
Úãast na pfiedávání cen Vládního v˘boru zdravotnû postiÏen˘ch 
3. prosince
Arteterapeutická dílna – Práce s hlínou, vedla Helena Slouková
13. prosince
Pfiíprava prezentace ve spolupráci s agenturou EuroArt v Lichten‰tejnském paláci
v Praze
15. prosince
Literární klub – Téma: Harfa na snûhu aneb moje nesplnûná pfiání

12.3. OkamÏik v médiích 
Dokofián – o vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární soutûÏe
MÛÏe‰ ã. 6 – recenze „Arteterapie u zrakovû postiÏen˘ch“
Abilympijsk˘ zpravodaj – „OkamÏiky OkamÏiku“ – informace o vyhlá‰ení v˘sledkÛ literár-
ní soutûÏe v Karlínském Spektru v Praze, autorském ãtení Ivana Jergla a Jifiiny
Kalabisové v Brnû
12. prosince
Katolick˘ t˘deník ã. 50 – „Vidûní, které nás mÛÏe obohatit“ – ãlánek o knize Jifiiny
Kalabisové 
18. prosince
âRo 1 – rozhovor s Miroslavem Michálkem – celoroãní shrnutí práce OkamÏiku
29. prosince
âRo 2 Praha  – Doteky Ïivota – jedním z hostÛ byl Miroslav Michálek, hovofiil o téma-
tech své poezie
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SchÛzka dvojice: 5
SchÛzka klienti: 1
Îádostí o doprovod: 39, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 36
Uspofiádán víkendov˘ komunikaãní kurz

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 85

11. Listopad 
11.1. Akce
2. listopadu
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ celostátní literární soutûÏe pro zrakovû postiÏené dûti a mládeÏ –
DDM hl. mûsta Prahy, Karlínské Spektrum
9. listopadu
Arteterapeutická dílna „âínské bájné zvífie“ s arteterapeutem EvÏenem Peroutem,
Národní galerie, Zbraslav
15. listopadu
Autorské ãtení knih Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“ a Jifiiny Kalabisové 
„S kloboukem na nepfiítele“ – bezbariérové divadlo Barka, Brno
26. listopadu
Semináfi „Nebojte se nevidom˘ch“

11.2. OkamÏik v médiích
âT 2 – dokument o Pavle Francové „Malování potmû“
âRo 2 Praha – prÛbûÏnû ãteny vítûzné práce mlad˘ch autorÛ 
âRo 1 – Z jiného pohledu – pozvánka na vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární soutûÏe
âRo 2 Praha – o celostátní literární soutûÏi pro zrakovû postiÏené dûti a mládeÏ 
Coloseum – pozvánka na autorské ãtení v Brnû
Proglas (rádio) – rozhovor s Ivanem Jerglem
Hobulet ã. 17 – pozvánka na semináfi „Semináfi nejen pro nevidomé“
Abilympijsk˘ zpravodaj 4/05 – pozvánka na v˘stavu Filipa Facincaniho (zmínûna kniha 
Ivana Jergla „Nadûje chodí po ‰piãkách“ i soutûÏ OkamÏiku „Navzájem“)
www.zena-in.cz – ãlánek „OkamÏik je vlastnû mÏik oka“ – ãlánek o sdruÏení OkamÏik
Vozíãkáfi ã. 5 – program divadla Barka – upoutávka na autorské ãtení OkamÏiku 

3. listopadu
âTK – byly zde zvefiejnûny v˘sledky literární soutûÏe
4. listopadu
âRo – Handycamping – propagace semináfie „Nebojte se nevidom˘ch“
âRo Vltava – Mozaika – o celostátní literární soutûÏi pro zrakovû postiÏené dûti a mlá-
deÏ 
10. listopadu
Metropolis Brno ã. 131 – pozvánka na autorské ãtení v Brnû
13. listopadu
âRo 1 – Z jiného pohledu – upoutávka na autorské ãtení „S kloboukem … po ‰piãkách“ 
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12.3. Statistické údaje
Osobní asistence a prÛvodcovská sluÏba pro nevidomé:
Pohovory s dobrovolníky: 8
SchÛzka dvojice: 2
Îádostí o doprovod: 50, zaji‰tûn˘ch doprovodÛ: 50

Poradna pro otázky samostatného Ïivota nevidom˘ch:
Konzultace za tento mûsíc: 57

Dotisk pfiepracovaného vydání broÏury Miroslava Michálka „Nebojte se pomoci nevidom˘m“
Dotisk broÏury Pavly Francové „Za zeptání nic nedáte“
OkamÏik vydal broÏuru Pavly Francové „O ãem se sní poslepu“
OkamÏik vydal knihu EvÏena Perouta „Arteterapie se zrakovû postiÏen˘mi“
OkamÏik vydal katalog nevidomého sochafie Pavla Slámy „Sochy“ 

36

Beseda o Ïivotû se slepotou
(zde akce v Dahab Restaurantu, Praha) 

Celostátní soutûÏe
(zde dûtská literární soutûÏ, Karlínské
Spektrum Praha)

Interaktivní ãinnosti bez zraku
(zde akce Mezi ploty, Praha)

POZVÁNKY NA AKCE OKAMÎIKU

AKCE OKAMÎIKU V ROCE 2005 (V¯BùR) 

Interaktivní ãinnosti pro dûti – hmatové
obrázky
(zde akce Paracamping v ZOO Praha) 

Semináfi Nebojte se nevidom˘ch

Interaktivní ãinnosti bez zraku
(zde akce Mezi ploty, Praha)



OKAMÎIK V MÉDIÍCH


