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Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se 
zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, 
dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.   
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Pohlazení   
Milé čtenářky a milí čtenáři,  
možná se vám zdá název naší výroční zprávy nezvyklý, odvážný či poněkud nadsazený, ale možná podobně 
nezvykle až odvážně působila stejnojmenná expozice nevidomé sochařky Marianny Machalové - Jánošíkové 
připravená námi jako doprovodná součást výstavy „Praha fotografická“ na Staroměstské radnici v horkém 
červenci 2012. Když se mohly setkat vizuální svět fotografů se světem nevidomých, proč by se „pohlazení“ 
nemohlo setkat s projekty, výstupy a financemi?  
Kdo ví, třeba jako „pohlazení“ působí na některé dětské klienty našeho projektu „Vidět tvýma očima“ jejich 
setkání s asistenty. A možná by jako obrazné pohlazení zapůsobilo na naši první dobrovolnici  a první držitelku 
ceny pro dobrovolníky Křesadlo, že jsme v uplynulém roce dosáhli dosud nejvyššího měsíčního počtu 136 
aktivních dobrovolníků a Křesadlo jsme vykřesali už pošesté.  
Netradiční keramika čerstvých absolventek kurzu Hmateliéru sice asi moc příjemná na doslovné hlazení není, ale 
jako doplněk zahrady plné květin může „pohladit“ vaše oči i duši.   
Dobrou zprávou může být i skutečnost, že jsme 34 krát navštívili školy, instituce a firmy, kde jsme účastníkům 
seminářů přiblížili život beze zraku, a to v rámci činnosti naší poradny a v rámci „evropského projektu“, ve kterém 
si roli lektorů a konzultantů vyzkoušeli mnozí nevidomí klienti.  
„Projektovým pohlazením“ bylo získání bonusového grantu od přední farmaceutické společnosti GSK, neboť její 
zaměstnanci si náš projekt zvolili jako „nejlepší“ mezi podpořenými.  
Pro mne - obrazně (a někdy i doslovně) bdícího nad všemi smlouvami, předpisy, financemi a termíny -bylo (s 
trochou nadsázky) určitým pohlazením schválení závěrečné zprávy projektu „Nové šance pro zaměstnání 
nevidomých“ financovaného z ESF v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Bylo to pozitivní 
zhodnocení celého třicetiměsíčního projektu a zároveň zpráva, že si na pár měsíců odpočineme od psaní výkazů 
práce a monitorovacích zpráv.   
A v úplném závěru roku přišla dobrá zpráva o schválení podpory našeho nového „evropského“ projektu na další 
dva roky. Ale o tom bude více v úvodním slovu další výroční zprávy. Bude to také „pohlazení“? Vyčkejme…  
Pro tuto chvíli i za celý rok 2012 děkuji jménem Okamžiku a jeho klientů všem, kdo k těmto pohlazením přispěli 
jakýmkoliv způsobem, a to za jejich dobrovolnou i placenou práci a za finanční prostředky, které umožnily tuto 
činnost vykonávat ve prospěch našich několika set zrakově postižených klientů a uživatelů služeb z Prahy, 
středních Čech a celé naší země.  
  
Miroslav Michálek  
předseda a výkonný ředitel sdružení Okamžik  
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Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým   
  
Dospělým nevidomým klientům nabízíme vizuální podporu při každodenních činnostech. 
Prostřednictvím pomoci proškolených dobrovolníků tak přispíváme k aktivnímu zapojení nevidomých 
do běžného života.  
Dobrovolníci a klienti se pravidelně potkávají při nejrůznějších aktivitách, jako jsou procházky, sport, 
předčítání, doprovázení na nákupy, k lékaři a na úřady, péče o děti a další.  
  
Aktivity  
dlouhodobá spolupráce dvojice klient/dobrovolník   
jednorázová pomoc nevidomým při každodenních činnostech   
výcviky nových dobrovolníků  
supervize pro dobrovolníky  
setkávání a akce pro klienty a dobrovolníky  
  
Rok 2012  
Služby dobrovolnického centra využívalo 147 klientů se zrakovým postižením.  
Podpořili jsme 146 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily více než 6 200 hodin.  
Zajistili jsme 640 jednorázových doprovodů.  
Pomáhalo nám průměrně 125 dobrovolníků, vrcholný počet aktivních dobrovolníků byl 136 osob.  
Proškolili jsme 69 nových dobrovolníků v šesti výcvicích.  
Supervizí a námi organizovaných akcí se zúčastnilo 77 dobrovolníků a 24 klientů.  
  
Střípky  
Již po šesté získala cenu pro nejlepší pražské dobrovolníky Křesadlo jedna z našich dobrovolnic Ing. 
Petra Benedíková. O dobrovolnictví napsala: „Pro mě je dobrovolnictví o poznávání nových lidí, kteří 
se od většinové společnosti odlišují pouze tím, že ‚koukají‘ především rukama. Jsem s nimi v 
pravidelném kontaktu již čtyři roky a musím říct, že mě jejich svět plný zvuků, vůní a hmatových 
podnětů, kterým bych jinak nepřikládala větší pozornost, nepřestává udivovat. Díky této spolupráci 
jsem se naučila mnoha novým dovednostem a získala řadu neocenitelných zkušeností. Rovněž si při 
této činnosti dobíjím svoje vnitřní baterky, jelikož nic mi nevlije do žil více energie, než jiskřičky radosti 
zářící v jinak nevidomých očích.“  
 V mediích  
VIP Zprávy Televize Prima Family dne 28. 4. 2012: v reportáži o Taťáně Kuchařové je náš klient veden 
Miss World při rozhovoru o Nadaci krása pomoci  
www.dobrovolnik.cz: články M. Michálka „Někdy se divím“, E. Bělovské „Jak jsem si zasloužila 
Okamžik“ a příběh naší dobrovolnice Kláry Šmídové  



   
5  
  
Asistence pro děti se zrakovým postižením   
projekt ,,Vidět tvýma očima“    
  
Již šest let přispíváme ke zvýšení kvality života nevidomých dětí a odlehčujeme jejich rodinám  v péči o 
ně.   
Naši profesionální asistenti pravidelně doprovázejí nevidomé děti, pomáhají jim naplňovat jejich zájmy 
a představy a umožňují jim podílet se na aktivitách, při kterých je nutná zraková kontrola.  
Spolupráce s vidícími asistenty posiluje sebedůvěru a samostatnost dětských klientů, poskytuje jim 
nové sociální vazby a připravuje je na další začleňování do běžného života.   
  
Aktivity  
pravidelné doprovody a asistence během školního roku  
výcviky nových asistentů  
supervize   
besedy k aktuálním tématům (Nebezpečí internetu)  
  
Rok 2012  
Doprovázeli jsme 25 dětí se zrakovým postižením.  
Do projektu bylo zapojeno 35 vyškolených asistentů.  
Zajistili jsme 2122 hodin jejich pomáhající spolupráce.  
Proběhl jeden výcvik nových asistentů.  
Uskutečnili jsme čtyři besedy.  
  
Střípky  
Nová patronka Okamžiku Anna Polívková nám při „Svatební show“ v Trojském zámečku předala 
výtěžek benefiční tomboly. Peníze byly použity na projekt „Vidět tvýma očima“.  
  
V mediích  
29.2 2012 v pořadu SUPERMÁMA TV METROPOL proběhl dvacetiminutový rozhovor o projektu „Vidět 
tvýma očima“ s jeho manažerkou, klientem a asistentkou.   
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Poradenské centrum  
  
Poskytujeme komplexní poradenské služby v otázkách života se zrakovým postižením.  
Zaměřujeme se na odstraňování nežádoucích stereotypů a diskriminujícího jednání s nevidomými 
lidmi.  
  
Aktivity  
  
odborné sociálně právní poradenství pro osoby se zrakovým postižením   
besedy pro osoby se zrakovým postižením   
vzdělávací programy pro odbornou a další veřejnost  
provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz  
vydávání informačních publikací  
  
Rok 2012  
  
Poskytli jsme 203 poradenských konzultací.  
Realizovali jsme tři besedy pro 48 nevidomých klientů.  
Ve 22 vzdělávacích seminářích jsme proškolili 491 osob v kontaktu a komunikaci s nevidomými.  
V nákladu 5 000 výtisků jsme vydali leták „Jak pomoci nevidomému člověku na ulici?“   
Zahájili jsme vydávání newsletteru „Poradenské okamžiky“ zahrnujícího výběr z monitoringu tisku a 
novinky od nás.  
  
Střípky    
Z nového letáku:  
„Když si při doprovázení nevidomého s něčím nevíte rady, zeptejte se ho, nejspíš podobnou situaci 
řešil už mnohokrát.“   
  
V médiích  
V časopise Oční optika vycházel na pokračování seriál sestavený z jednotlivých kapitol naší brožury 
Nevidomý pacient.  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.nevidomimezinami.cz/
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Kulturní aktivity  
  
Přispíváme k rozvoji tvořivých schopností lidí se zrakovým postižením.  
Prezentujeme jejich uměleckou tvorbu a kulturní aktivity široké veřejnosti a tím přispíváme k jejich 
integraci do společnosti.  
Umožňujeme nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem kvalitní využití volného času.  
  
Aktivity  
 vydávání výtvarných katalogů a dalších publikací  
prezentace tvorby nevidomých výtvarníků  
arteterapeutické a tvůrčí dílny  
  
Rok 2012  
  
Uspořádali jsme dvě výstavy „ Pohlazení“ nevidomé sochařky Marianně Machalové - Jánošíkové  ve 
Vysočanské a Staroměstské radnici v Praze.   
Zároveň jsme této sochařce vydali j reprezentativní katalog.  
Uspořádali jsme dvě výstavy nevidomé výtvarnice Wandy Vlček a dvě výstavy výrobků klientů 
Hmateliéru.  
Proběhlo pět arteterapeutických dílen pro nevidomé.  
Realizovali jsme tři tvůrčí dílny pro zájemce o hmatové modelování.  
Prezentovali jsme tvorbu nevidomých klientů Hmateliéru na osmi veřejných prodejních  
a prezentačních akcích.  
  
Střípky  
  
Z rozhovoru s M. Machalovou - Jánošíkovou v katalogu „Pohlazení“:  
„Cítím, že právě v hlíně se můžu rovnat s vidomými. Akorát asi potřebuji k práci více času. Hmatání 
trvá déle než kontrola zrakem. Zato ruka a hmat je preciznější. Když porovnám zrakový vjem, který mi 
zůstal v mysli, a obraz, který se vytvoří hmatem, tak mi z hmatu utkví více podrobností a detailů.“  
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Fotomozaika 
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Projekt „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením“  
  
  
V srpnu 2012 jsme dokončili projekt, který byl realizován s finanční podporou ESF z Operačního 
programu Praha – Adaptabilita.  
Jeho posláním bylo měnit nevýhodu zdravotního postižení ve výhodu příležitostného nebo 
pravidelného pracovního uplatnění jako řemeslník hmatového modelování nebo osvětový pracovník a 
konzultant zpřístupňování prostředí nevidomým.  
  
Aktivity  
vzdělávací programy pro řemeslníky a lektory hmatového modelování a navazující tréninková práce 
(samostatně komentováno v části věnované Hmateliéru)  
vzdělávací program pro konzultanty zpřístupňování prostředí nevidomým  
vzdělávací program pro začínající nevidomé podnikatele  
tréninková (finančně ohodnocená) práce pro vybrané klienty vzdělávacích programů  
vydání osvětové brožury k tematice zaměstnání osob se zrakovým postižením.  
  
  
Rok 2012  
Uspořádali jsme vzdělávací program „Začínající podnikatel“ pro sedm klientů.  
Proběhlo 12 tréninkových besed a seminářů.  
Ve čtyřech institucích poskytovali naši klienti konzultace a zpracovali diagnostické zprávy o jejich 
zpřístupnění nevidomým.   
Vydali jsme brožuru „Nevidomý ve vaší firmě“ v nákladu 3000 výtisků a distribuovali ji  do firem a 
institucí.  
Výsledky práce Hmateliéru jsou uvedeny v následující části.   
  
Střípky  
Z ohlasů účastníků kurzu vzdělávacích programů:  
„Chci poděkovat Okamžiku, že tento kurz pro nevidomé a zrakově postižené lidi pořádá. Je skvělé, že 
máme možnost se zapojit do tohoto projektu s možností přednášek, prezentací do budoucna. Hledání 
práce jako zrakově postižený/á je „nadlidský“ úkol.“  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



11  
  
Hmateliér - ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé  
  
Vyučujeme zrakově postižené klienty speciální technice práce s hlínou. Ti z nich, kteří si již osvojili 
základy výroby zahradních i interiérových nádob a dalších předmětů, navazují na předchozí výuku 
formou tréninkové práce.   
Provoz  Hmateliéru probíhal v rámci projektu „Nové příležitosti pro zaměstnávání osob se zrakovým 
postižením“ a byl do 31. 8. 2012 realizován s finanční podporou  ESF, z Operačního programu Praha – 
Adaptabilita.  
  
Aktivity   
výuka nevidomých klientů v řemeslně výtvarných technikách práce s hlínou  
tréninková práce zaměřená na výrobu dekorativních a užitných předmětů z pálené hlíny   
výstavní a prodejní činnost a pořádaní workshopů pro veřejnost  
správa webových stránek www.hmatelier.cz  
  
Rok 2012  
Aktivit Hmateliéru se účastnilo osm zrakově postižených klientů.   
Dva z nich úspěšně absolvovali vzdělávací program pro lektory hmatového modelování  pro nevidomé.  
Hmateliér se prezentoval na třech samostatných výstavách a na dalších 15 výstavních  a prodejních 
akcích a workshopech.  
Vydali jsme tiskový informační materiál s obrazovými ukázkami práce klientů, včetně jejich osobních 
profilů.  
  
Střípky  
„Představení skončilo, zůstala jsem sedět, mohla jsem si sundat klapky a teď dozníval celý ten vjem… 
Člověk je překvapen, jak vypadá jeviště, jaké pomůcky herci používali k navození atmosféry. A potom, 
když se člověk vrátí před divadlo, najednou zjistí, že to bylo něco neopakovatelného, neuvěřitelného, 
co jsme ještě nikdy neviděli,“ řekla o představení „Cesta kolem světa… za absolutní tmy“ paní 
Kolowrat–Krakovská. Ojedinělé představení vzniklo z iniciativy režiséra divadelního spolku Damúza a 
zároveň dobrovolníka Okamžiku Karla Kratochvíla a spolupracovaly na něm i klientky Hmateliéru.  
V médiích   
ČT, Události a komentáře 7. 3.2012: Karel Kratochvíl představuje netradiční divadlo „potmě“  i 
Okamžik a Hmateliér.  
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Lidé v Okamžiku  
  
K 31. 12. 2012 mělo občanské sdružení Okamžik 11 členů.  
  
Výbor sdružení tvořili:  
Ing. Miroslav Michálek – předseda, statutární zástupce   
Mgr. Jiřina Holeňová – členka výboru, 2. statutární zástupkyně  
Jarmila Kerlická – členka výboru  
  
Kontrolní komisi tvořili:  
Elen Bělovská a Mgr. Kateřina Gúrová  
  
Pracovní tým:  
K 31. 12. 2012 měl Okamžik 10 zaměstnanců na různé pracovní úvazky na dvou pracovištích a dalších 
cca 81 spolupracovníků dlouhodobě či opakovaně pracujících na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. Průměrný počet dobrovolníků v roce 2012 byl 125 osob.  
  
Management organizace tvořili:  
Ing. Miroslav Michálek - výkonný ředitel   
Ing. Alexandra Kouřímová – finanční a provozní manažerka   
Mgr. Marie Matějů -  manažerka práce s veřejností   
Bc. Marie Hůrková – vedoucí Dobrovolnického centra pomoci zrakově postiženým  
Jarmila Kerlická – vedoucí dílny hmatového modelování HMATELIÉR    
Mgr. Jana Vondráčková – vedoucí Poradenského centra  
Ing. Šárka Vojtíšková – manažerka projektu osobní asistence pro děti se zrakovým postižením   
Mgr. Pavla Vaňková – koordinátorka kulturních aktivit     
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Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili:  
  
Finanční podpora:   
MHMP - Operační program Praha – Adaptabilita, financovaný z Evropského sociálního fondu   
1.556.200 Kč  
Projekty realizované s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška“: 

„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“ 515.300 Kč 

„Poradenské centrum“ 520.000 Kč 

„Vidět tvýma očima- asistence pro děti se zrakovým postižením“ 180.000 Kč 

„Naslepo“ aneb podpora kulturních aktivit nevidomých lidí“ 250.000 Kč 

„Hmateliér- dílna hmatového modelování“ 89.800 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních ČR 845.000 Kč  
Nadace Sirius 349.400 Kč Nadační fond GSK 300.000 Kč   
Magistrát hlavního města Prahy 250.000 Kč   
Ministerstvo vnitra ČR 160.000 Kč   
Nadace Leontinka 150.000 Kč   
Státní tiskárna cenin, státní podnik 141.000 Kč   
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 110.000 Kč   
E4t electronics for transportation s.r.o. 70.000 Kč  
Městská část Praha 4 - 80.000 Kč Městská část Praha 11 - 40.000 Kč  
 Městská část Praha 14 - 30.000 Kč   
Ministerstvo kultury ČR 30.000 Kč Městská část Praha 8 - 20.000 Kč  
Comfero s.r.o. 10.300 Kč  
Městská část Praha 13 -10.000 Kč Kmotra Liška o. s. 8.000 Kč  
Dinasys, s.r.o. 6.000 Kč  
PMČ servis s.r.o. 2.000 Kč  
  
Materiální podpora a spolupráce:  
  
Naše kavárna- sociální projekt o.s. Lékořice Neviditelná výstava   
Cosmetica Bohemica s.r.o.- BOEMI  
DBK PRAHA, a.s.  Euronics ČR, a.s. Vinotéka Libor Kumsta dm drogerie markt, s.r.o.  Fotolab.cz  
Asociace trhovců, o. s.  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Silex spol. s r.o - SCANTQuilt  
Aura čaje  
RH sid, s.r.o.  
NEWTON media, a.s. 
 
 Individuální dárci: MUDr. Jiří Juchelka, Marie Sommerová, Jan Vidim, Vít Roček, Vladimíra Nejedlá 
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Finanční zpráva 

Rozvaha období k 31. 12. 2012 v tis. Kč 

Aktiva   

Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek  514 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 19 

 Oprávky k dlouhodobému majetku -493 

Celkem  40 

Oběžná aktiva Bankovní účty a pokladna 862 

 Pohledávky 8 

 Jiná aktiva celkem (poskytnuté provozní zálohy)  326 

 Jiné pohledávky 64 

 Příjmy příštích období 42 

Celkem  1302 

Aktiva celkem  1342 

   

Pasiva   

Vlastní zdroje Vlastní jmění 360 

 Hospodářský výsledek roku 2012 -10 

Celkem  350 

Cizí zdroje Závazky k zaměstnancům 201 

 Závazky k institucím SZ a ZP 94 

 Ostatní závazky 24 

 Ostatní přímé daně 13 

 Dohadné účty pasivní 264 

 Výdaje příštích období 3 

 Výnosy příštích období 393 



Celkem  992 

Pasiva celkem  1342 

 

Výsledovka období od 1. 1. do 31. 12. 2012 v tis. Kč 

 

Výnosy   

 Tržby za vlastní výrobky a služby 113 

 Přijaté úroky 3 

 Jiné ostatní výnosy 36 

 Přijaté příspěvky k vyúčtování (příspěvky od nadací) 2185 

 Přijaté příspěvky (dary) 161 

 Přijaté členské příspěvky 2 

 Provozní dotace (dotace od ministerstev, magistrátu 

a městských částí) 

3021 

Výnosy celkem  5521 

Náklady   

Materiálové náklady Spotřeba (materiál, kancelářské potřeby)  64 

 Spotřeba energie 39 

 DDHM od 3.000 do 40.000 Kč 100 

Celkem  203 

Služby Opravy a udržování 109 

 Cestovné 9 

 Reprezentace 10 

 Nájemné 316 

 Pronájem prostor na akce 5 

 Spoje (telefony, internet, poštovné) 137 

 Přepravné 7 

 Tisk a kopírování (výroba publikací) 100 



 Supervize (dobrovolníků a pracovního týmu) 17 

 Vedení účetnictví 94 

 Ostatní služby  47 

 Správa sítě a internetových stránek 29 

 Vzdělávání pracovníků 42 

 Lektorné – kurzy OPPA 57 

 Inzerce a propagace 11 

Celkem  990 

Osobní náklady Mzdy zaměstnanců na HPP 2479 

 Náhrady při nemoci 5 

 Mzdy zaměstnanců na DPČ a DPP 768 

 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 972 

Celkem  4224 

Ostatní Daně a poplatky 2 

 Škody 13 

 Jiné ostatní náklady (pojištění dobrovolníků, 

pojištění pracoviště, bankovní poplatky) 

77 

 Odpisy 20 

 Poskytnuté příspěvky 2 

Celkem  114 

Náklady celkem  5531 

 

Záporný hospodářský výsledek je dán odpisy keramické pece pořízené v roce 2010. 

Důležité upozornění: Úplné znění účetní závěrky je z důvodu rozsahu textu v samostatné příloze, 
kterou předkládáme poskytovatelům finančních prostředků a dalším zájemcům  na vyžádaní.  
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Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých  
sídlo: Nemocniční 662/7, 190 00 Praha 9  
pracoviště a kontaktní adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4    
adresa pracoviště Hmateliér: Osadní 1317/11, 170 00 Praha 7  
IČO: 70 83 77 91  
DIČ: CZ 70 83 77 91  
číslo účtu: 6304005/2700, UniCredit Bank  
telefon: 233 379 196, 220 571 173    
mobil: 775 209 055, 774 209 055   
email: okamzik@okamzik.cz  
www.okamzik.cz  
www.nevidomimezinami.cz  
www.hmatelier.cz  
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