Výroční zpráva
2016

Slovo úvodem
Čas běží tak rychle, že je OZP Akademie zase o rok starší. Na prahu nového roku máme příležitost
opět pohlédnout zpět a zhodnotit naši práci a úsilí v roce 2016, připomenout si, kdo jsme a kam směřujeme. A kdo jiný je v tomto ohledu povolanější než ředitelka organizace Petra Helebrantová? Proto
jsme jí položili pár otázek.

Jak se změnila OZP Akademie v roce 2016?
Rok 2016 nebyl rokem velkých změn, ale byl to spíše rok stabilizace. OZP Akademie si více ujasnila
svoji strategii a identitu a dnes již přesně ví, kdo je, pro koho tu je a čemu se chce věnovat do budoucna. Nebojíme se být sami sebou, nebojíme se k veřejnosti otevřeně komunikovat, že u nás učí
hendikepovaní lektoři. A tím pádem se mnohem méně setkáváme např. s těmito otázkami: „To jste
vzdělávačka, kde učí hendikepovaní lektoři? Trošku se bojím si u vás objednat kurz, co mají vaši lektoři za postižení?“

Čím se tedy v roce 2016 stala OZP Akademie?
OZP Akademie je unikátní vzdělávací organizace – kromě toho, že nabízí širokou paletu rekvalifikačních, odborných a osvětových kurzů, sbližuje prostřednictvím vzdělávání dva světy – světy lidí se
zdravotním postižením a lidí bez hendikepu.

Pro koho tu jsme?
Jsme tu pro neziskovky, státní správu, ale i pro všechny ostatní, kdo chtějí rozvíjet
svůj potenciál. A samozřejmě tu jsme pro hendikepované, kteří u nás mohou čerpat
všechny kurzy zdarma.
Zaměřujeme se hlavně na ty oblasti, kde mohou naši lektoři předat nejvíce poznatků a
vlastních zkušeností, a to jsou především osvětové kurzy. Učíme neziskovky, sociální
pracovníky, úředníky, pedagogy a zdravotníky, jak efektivně komunikovat s lidmi se
zdravotním postižením. Na kurzech komunikace s nevidomými si účastníci vyzkoušejí
běžné denní činnosti bez zrakové kontroly pod vedením nevidomé lektorky, na kurzu
jak přistupovat k lidem s duševním onemocněním si vyslechnou příběhy a každodenní
zážitky lektorů s psychickým onemocněním, na dalším typu kurzu se studenti mohou
setkat s lektorkou vozíčkářkou a přiblížit se tak více světu lidí s tělesným postižením.
Zkušenost a prožitek je v tomto ohledu v našich kurzech to nejcennější, co můžeme
nabídnout.

Co veřejnost?
Kromě osvětových kurzů pořádáme také rekvalifikační kurzy pro veřejnost (např. lektor dalšího vzdělávání). A v čem jsou rekvalifikační kurzy u nás jiné? V mnoha ohledech. Kromě toho, že je vedou zkušení lektoři se zdravotním postižením, kteří účastníkům často umožní na věc nahlédnout z jiného úhlu pohledu, chceme, aby se účastníci
u nás cítili dobře. Proto klademe důraz na individuální přístup, neučíme klasickým výkladem, naši lektoři jsou spíše průvodci a facilitátoři studentů při objevování nových poznatků. Jsou to věci, které se jen velmi těžko popisují, je třeba je zažít na vlastní kůži.

Z jaké události nebo změny v roce 2016 máš
největší radost?
Mám velkou radost, že se nám podařilo získat finanční prostředky z Nadačního Fondu
Avast na speciální počítač pro naše studenty s těžkým zrakovým postižením. Přiblížili
jsme se tak zase o další krůček směrem k intenzivnějšímu zapojení všech účastníků
do výuky bez ohledu na jejich typ nebo stupeň zdravotního postižení. Díky tomu nyní
můžeme i na počítačové kurzy přijímat těžce slabozraké nebo účastníky se zbytky
zraku.

Struktura organizace a
zaměstnanci
SPRÁVNÍ RADA A REVIZOR
I letošní rok přinesl změny ve správní radě a ve funkci revizora. Správní radu opustila v červnu 2016
Libuše Trnová - na její místo byla jmenována Ilona Malá, která do správní rady přešla z��������������
původní �����
funkce revizorky. Novou revizorkou se stala Simona Voňková.

Zakladatelka
Mirka Kroupová
Ředitelka
Revizor
Správní rada
Petra Helebrantová
Simona Voňková
Mirka Kroupová Tomáš Černý

Ilona Malá

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI
V roce 2016 jsme rozvětvili organizační strukturu a vymezili jsme nová chráněná pracovní místa na
pozici specialista marketingu a všeobecná účetní. O chod organizace se kromě ředitelky starají specialisté vzdělávání a stěžejní jsou samozřejmě lektoři. V roce 2016 jsme zaměstnávali v průměru
7 OZP v hlavním pracovním poměru - v celkovém ročním přepočtu na plný úvazek se jednalo o
1,3 OZP. Pět zaměstnanců mělo uzavřenou dohodu o provedení práce. Poměr OZP vůči zdravým
zůstal stejný – stále zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením.

Klíčoví jsou pro nás lektoři. Lektoři, jejichž příběhy dávají našim studentům chuť se dále vzdělávat…

Eva Szekeresová:
„Ke každému znaku vymýšlím slyšícím studentům příběh.“

Klára Grammetbauerová:
„Každá situace má nějaké řešení, hlavně se nebát.“

Kateřina Pavloková:
„Každá překážka se dá využít k osobnímu růstu.“

David Lukavec:
„…Můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej!“

Mirka Kroupová:
„Pravý bojovník není ten, kdo stále vyhrává, ale ten, kdo stokrát padne, ale nikdy se nevzdává“

Tomáš Černý:
„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek
života“

Renáta Skuhrovcová:
„Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře“

Dobrovolníci
„Velké příležitosti, jak pomoci ostatním, přicházejí zřídka, ale ty malé nás obklopují každý den.“ Tohle
zcela určitě vědí všichni dobrovolníci v neziskových organizacích, kteří pracují bez nároku na odměnu a často i uznání veřejnosti. Bez jejich práce a pomoci by se OZP Akademie neobešla ani letos.
V roce 2016 pro nás pracovalo 8 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 500 hodin. Čerstvou posilou
pro náš tým je Eliška Bosáková z Vyšší odborné školy sociálně právní, která je u nás od podzimu na
studentské stáži. A kdo jsou naši další dobrovolníci?
Petra Helebrantová
řízení organizace (řízení je vykonáváno na dobrovolnické bázi)
Tomáš Černý
programátor blind friendly studijního informačního systému
Mirka Kroupová
lektorka
Lenka Galajdová
finance a administrativa
Veronika Cézová
rozhovory se zaměstnanci v rámci projektu (Ne)normální
Hanka Kosová
natáčení videospotů
Jan Helebrant
grafika a videospoty
Josef Folta
PPC reklama

Co všechno se u nás
během roku dělo
Oslavili jsme druhé narozeniny,
Už to jsou dva roky, co se dítko jménem OZP Akademie narodilo. Poblahopřát mu přišla celá
řada lidí, včetně lektorů, správní rady, revizora a dalších, kteří naši organizaci podporují. Na
oslavě, která se přirozeně neobešla bez dortu a šampaňského, jsme představili plány do
budoucna a další směřování OZP Akademie. Úspěchy OZP Akademie stojí především na
kvalitní práci našich lektorů, proto jsme se rozhodli ocenit našeho nejlepšího lektora. Ocenění
za nejlepší lektorku roku 2016 si odnesla Kateřina Pavloková.

…vydali knihu (Ne)normální,
Od roku 2015 s námi a s obecně prospěšnou společností Tamtamy o.p.s. spolupracuje novinářka Veronika Cézová na projektu (Ne)normální, v rámci kterého dělala rozhovory s našimi
zaměstnanci a sepisovala jejich příběhy. Od ledna 2016 se tak každou středu naši fanoušci a
přátelé na facebooku mohli těšit na nový příběh někoho z našich řad. Někoho, kdo se statečně
popral se svým osudem, a od koho by se „normální“ společnost mohla i leccos přiučit. Máme
velkou radost, že se nám letos společně s neziskovkou Tamtamy o.p.s. podařilo tyto příběhy
shromáždit a vydat jako e-knihu na CD. A slavnostním zakončením roku bylo získání 2. místa
v ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

… a pokřtili jsme nový počítač.
Posláním naší organizace je odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělání a zaměstnání lidem se
zdravotním postižením. K tomu nám hodně pomůže nový počítač vybavený speciálním zvětšovacím a odečítacím programem Zoom text. Tomík, jak jsme našeho nového elektronického
pomocníka pokřtili, umí podobně jako lupa zvětšit jakýkoliv text na obrazovce a v případě
potřeby jej i nahlas přečte. Díky těmto speciálním funkcím se budou moci v OZP Akademii
vzdělávat i lidé s těžkým zrakovým postižením. Kromě toho bude počítač sloužit slabozrakým
a prakticky nevidomým zaměstnancům naší organizace. Počítač bychom nemohli pořídit bez
grantové podpory NF Avast.

Školili jsme, školili
Rekvalifikační a rozvojové kurzy
Lidé se zdravotním hendikepem mají často ztížený přístup k informacím a ke vzdělávání. Abychom jim cestu ke vzdělání usnadnili, nabízíme pro ně kurzy zdarma. Letos této šance využilo
5 OZP v rekvalifikacích a 33 OZP v odborných kurzech. Hendikepovaní měli zájem např. o
rekvalifikaci lektor dalšího vzdělávání, pedagogické minimum či o odborné kurzy zaměřené
na prevenci syndromu vyhoření, kurzy profesionální chůvy pro děti či kurzy počítačové gramotnosti…
V průběhu celého roku u nás probíhaly rekvalifikační kurzy. Účastníci těchto kurzů si mohli např.
udělat pedagogické minimum, získat kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání nebo se rekvalifikovat
v oboru On-line marketing a PR.

Osvěta v oblasti diverzity OZP

Partneři a dárci

I letos jsme podporovali osvětu veřejné správy, ale i široké veřejnosti v oblasti specifik přístupu
k lidem se zdravotním hendikepem. Podíleli jsme se například na projektu Centra pro komunitní
práci střední Čechy s názvem Respekt v komunikaci, jehož�����������������������������������
cílem by��������������������������
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My v médiích

Partneři a dárci
I když je OZP Akademie sociálním podnikem a na svoji činnost se snaží si vydělat vlastní smysluplnou prací, neobejdeme se bez podpory různých partnerů a dárců. Velmi si vážíme darů
z programu Techsoup a Google programu pro neziskové organizace. Dále děkujeme Úřadu
práce v Benešově, který nám poskytuje dotace na mzdu a provoz chráněných pracovních
míst. Velký dík také patří společnosti Avast, která financovala ze zaměstnaneckého fondu
zakoupení nového počítače se speciálním programem ZoomText. Počítač umožní studium
zrakově postiženým a bude velkým pomocníkem i pro naše zaměstnance se stejným hendikepem.
Navázali jsme také spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně právní, která k nám �������
na studijní stáž vyslala studentku Elišku Bosákovou.

My v médiích
a na různých akcích
Vybudovali jsme si stabilní zázemí a máme jasnou představu o svém poslání ve společnosti. Chceme ale, aby o něm věděli i další. Proto jsme se letos zúčastnili několika zajímavých
akcí. Prezentovali jsme se například na NGO Marketu (tradiční veletrh neziskových organizací pořádaný nadací Forum 2000), kde jsme předvedli ukázku našich interaktivních kurzů
zaměřených na komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Zúčastnili jsme se také dvou veletrhů
sociálních služeb, pořádaných městskou částí Praha 10 a Praha 12.
Nechyběli jsme ani v médiích. Na webu České sociální podnikání vyšel rozhovor s ředitelkou
OZP Akademie Petrou Helebrantovou o školení cizinců v počítačových dovednostech, které
OZP Akademie zajišťovala pro Společnost P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.
A s médii jsme měli také skvělou příležitost komunikovat v rámci našeho projektu (Ne)normální.

A jak se studentům
u nás líbí?
"Paní Šplíchalová je lektorka s obrovskou energií a umem účastníky zaujmout. Po
jejím kurzu jsem na cestě k většímu pochopení lidí na vozíku"
(kurz Komunikace s lidmi s tělesným postižením)
"Mirka je moc fajn lektorka, díky ní jsem poznala, jak komunikují neslyšící, a určitě
přijdu na další pokračující kurz o neslyšících."
(kurz Komunikace s neslyšícími)
"Lektorka paní Kateřina Pavloková je lektor na svém místě. Vždy jsem se na výuce
pod jejím vedením cítila příjemně, uměla zapojit do výuky všechny účastníky a výuka
měla spíše podobu zajímavé diskuze kombinované s hrou;)"
(kurz Lektor dalšího vzdělávání)
"Paní lektorka Eva je energický člověk, nejprve jsem vůbec nestíhala, co mi říká, ale
paradoxně jsem velmi rychle začala znakovému jazyku rozumět a naučila jsem se
základní znaky, které určitě někdy v budoucnu využiju"
(kurz Komunikace s neslyšícími)
"Blok s paní Skuhrovcovou mě velmi obohatil, paní Renáta je moc příjemná, rétorika a cvičení na artikulaci byly velkým přínosem."
(kurz Lektor dalšího vzdělávání)
"S paní Klárou jsem se setkala na kurzu On line marketingu, lektorka k výuce přistupuje nejen lidsky, ale je vidět, že má v problematice obrovský přehled a nic ji nezaskočí."
(kurz On line marketingu)
"Slečna Helebrantová mě doslova vykolejila, jelikož její lekce byly velmi zábavné a
velmi poučné. Dozvěděla jsem se zde více než ve škole a z celého kurzu jsem dodnes unešená! Tímto bych ji ráda poděkovala za příležitost se kurzu účastnit!"
(kurz Lektor dalšího vzdělávání)

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

OZP Akademie z.ú.
Československé armády 634
Vlašim
258 01

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03232271

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet A.I. až A.IV.

1

2

1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

2

1

5

-2

-1

6

203

254

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

111

95

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

92

134

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

11

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

c
Součet A.I. až A.II.

254
Stav k posled. dni
účetního období

3

12

4
156

218

14

156

218

15

47

36

47

36

203

254

13

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Součet A. až B.

20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

26.03.2017

Právní forma účetní jednotky

203

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

A. II.

Sestaveno dne:

25

Předmět podnikání

vzdělávací činnost

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

OZP Akademie z.ú.
Československé armády 634
Vlašim
258 01

IČO
03232271

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

A. IV.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

58

27

85

4

272

233

505

Daně a poplatky

5

1

1

A. V.

Ostatní náklady

6

13

13

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

3

3

A. VIII.

Daň z příjmů

9

8

Součet A.I. až A.VIII.

Náklady celkem

10

347

260

607

207

444

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

237

B. II.

Přijaté příspěvky

13

70

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

155

155

Součet B.I. až B.V.

17

307

362

669

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-40

102

62

ř. 18 - ř. 9

19

-40

102

62

30.03.2017

Právní forma účetní jednotky

70

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

vzdělávací činnost

Pozn.:

Kde nás najdete?
Sídlo firmy: Vlašim, československé armády 634, 258 01
(pouze pro písemný kontakt)
Kancelář a učebny: Kubánské náměstí 11, Praha 10, 100 00

kontakt
info@ozpakademie.cz
Petra Helebrantová - 721 551 650
Mirka Kroupová – 605 222 388
Webové stránky:
www.ozpakademie.info -- neziskový web
www.ozpakademie.cz –- produktový web

