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Slovo úvodem
„Učíme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností“ – to je naše
motto, v jehož duchu se nesl rok 2019 v OZP Akademii. Jsme
rádi, že stoupá zájem odborné i laické veřejnosti seznamovat
se se specifiky komunikace s lidmi se zdravotním postižením.
Zkusit si na chvíli, jaké to je např. nevidět, neslyšet, být
na vozíku. Vžít se aspoň na několik minut do pocitů lidí, kteří
žijí s nějakým hendikepem a mají to v životě o kousek složitější.
A protože prožitek je mnohem více než jen slova, lektoři, kteří
mají sami hendikep, pomáhají účastníkům ponořit se do světa
lidí se zdravotním postižením. Hřejivá jsou pak pozitivní slova
zpětné vazby účastníků, kterým jsme dle nich vnesli do života
nový pohled, jiný životní rozměr, přemýšlení nad hodnotami,
lidskou komunikací...
Rok 2019 byl úspěšný nejen v oblasti kurzů komunikace s lidmi
se zdravotním postižením, ale vedli jsme také řadu kurzů
pro odborníky v psychosociální oblasti, kteří se zaměřují na práci
s klienty po úrazu, nemoci, se zdravotním postižením, nebo
s jejich pečujícími. Nezanedbávali jsme ani publikační činnost,
kterou jsme taktéž cílili na problematiku zdravotního postižení.
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Nesmíme opomenout, že se nám dařilo i v oblasti rekvalifikačních kurzů. Stejně jako roky předtím, jsme i nadále
pořádali rekvalifikační kurzy Lektor dalšího vzdělávání a Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku.
Zájem byl i o odbornou zkoušku profesní kvalifikace Lektor
dalšího vzdělávání dle NSK.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří při nás stojí,
kteří nás podporují, věří tomu, co děláme, a jsou s námi.
Petra Helebrantová
ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Struktura organizace a zaměstnanci
SPRÁVNÍ RADA A REVIZOR
Rok 2019 nepřinesl žádné změny ve správní radě ani na poli
revizorky. Funkční období na další tři roky bylo prodlouženo
Iloně Malé (členka správní rady).
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI
Lektoři – hendikepovaní profesionálové – to je to nejcennější,
na čem OZP Akademie stojí. Bez jejich skvělé lektorské práce
bychom nemohli fungovat a dělat to, co děláme. Samozřejmě
k hladkému fungování organizace potřebujeme ještě další pozice,
jako např. specialistu vzdělávání, specialistu marketingu, pracovní
asistentku. Na všech pozicích, včetně paní ředitelky, jsou výhradně
lidé se zdravotním postižením.
V roce 2019 u nás prošlo zaměstnáním 8 hendikepovaných zaměstnanců v hlavním pracovním poměru - v celkovém
ročním přepočtu na plný úvazek se jednalo o 0,8 OZP.
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Dobrovolníci
Pomáhají, protože chtějí a to bez nároku na finanční odměnu.
Léta nám zachovávají přízeň, čehož si velmi vážíme. Poděkování
patří těmto dobrovolníkům:
Jan Helebrant – grafika a úprava videí
Iva Otevřelová – konzultace v oblasti účetnictví a controllingu
Josef Folta – PPC reklama
Zmínění na tomto místě si určitě zaslouží správní rada, která svým
aktivním přístupem vnáší do organizace nejen mnoho podnětů,
ale dobrovolnicky se podílí na celé řadě aktivit. Zvláštní poděkování
patří Tomášovi Černému za správu blind friendly informačního
systému na správu vzdělávání, za přípravu nového webu OZP
Akademie, který by měl být spuštěn v roce 2020 a za další drobnou
IT podporu v průběhu celého roku.
Dobrovolníci opravdu nezaháleli - v roce 2019 odpracovali v OZP
Akademii celkem 415 hodin.
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Členství v asociacích
V Asociaci společenské odpovědnosti jsme rádi, cítíme v ní oporu,
nové podněty a tipy. Proto zůstáváme i nadále jejím spokojeným
členem.

Co všechno se u nás během roku dělo
Jak komunikovat s hendikepovanými? – prožitkové kurzy
Tradiční školení na pražském magistrátu
Kurzy komunikace s hendikepovanými na pražském magistrátu
se staly již skoro tradicí. Vedeme zde v průběhu celého roku
kurzy s akreditací Ministerstva vnitra zaměřené na specifika
komunikace s nevidomými a slabozrakými, specifika komunikace
s neslyšícími, specifika přístupu k osobám s tělesným postižením,
specifika přístupu k osobám s mentálním postižením a poruchou
autistického spektra. Atmosféra byla na magistrátu jako vždy
velmi příjemná, úředníci se o problematiku aktivně zajímali
a lektorům kladli zvídavé otázky. Rok od roku tak stoupá počet
osvícených úředníků, kteří si jsou po našich školeních mnohem
více sebejistější, jak komunikovat s člověkem s hendikepem.

6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Přeci jen, hendikepovaný může zavítat nejen na úřad, ale úředník
ho může potkat kdekoli na veřejnosti.
Workshopy v České pojišťovně
Diverzita, komunikace s hendikepovanými, to je téma, které
nepatří jen na úřady, ale mluvit bychom o něm měli všude.
A Česká pojišťovna se rozhodla k tomuto tématu, které se ne vždy
lehko otevírá, udělat malý krůček. Nabídla svým zaměstnancům naše interaktivní školení. Největší zájem byl o krátké workshopy – Život ve tmě, aneb jak pomoci nevidomým, Život
v tichu – svět neslyšících, Tak trochu jiný svět – autismus.
Přednášková místnost byla zaplněna do posledního místa a otázky
posluchačů nám napověděly, že je témata opravdu zajímají.
A ti odvážní se přihlásili i do zážitkového celodenního workshopu
komunikace trochu jinak, kde si vyzkoušeli, jaké je to vykonávat
běžné denní činnosti bez
zraku, jak se domluvit bez
sluchu, jak se sebeobsloužit
na vozíku, s berlemi…
Všichni, kdo do toho šli, si
zaslouží ocenění za odvahu.
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Zážitkový workshop pro pedagogy
I učitelé chtějí vědět, jak se cítí žáci s hendikepem. Proto ředitelé,
pedagogové,

speciální

pedagogové,

asistenti

pedagoga

a další pedagogičtí pracovníci zavítali jeden listopadový den do
Obřadní síně Magistrátu města
Most, kde jsme pro ně připravili zážitkový den.
A byl to opravdu den plný
zážitků, na jehož konci
si učitelé dokázali více
představit, jak je pro jejich
nevidomého žáka obtížná
orientace v budově, jak dění
ve škole vnímá žák s poruchou
autistického spektra, jakou námahu musí vynaložit dítě, které
velmi špatně slyší, aby vůbec zavnímalo, co si ostatní spolužáci
povídají. Učitelé se tak nyní mohou do pocitů a potřeb žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami lépe vcítit a podívat se na
svět jejich očima.
Vzděláváme neziskovky
I neziskovky se chtějí dále vzdělávat. Pracovníci Cerebra – Sdružení
osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. u nás
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na podzim započali s absolvováním čtyřměsíčního kurzu s názvem
Školení pro poradce a konzultanty, který se konal v rámci projektu:
Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM. Začínající
poradci a konzultanti se u nás učili, jak navázat s klientem kontakt,
jak vést poradenský rozhovor, seznámili se se sociálně právními
aspekty zdravotního postižení, se základy komunikace s osobami
se zdravotním postižením apod. Na pokračování kurzu se účastníci mohli těšit i v roce 2020.
Z publikační činnosti
O environmentální výchově
předškolních dětí se v poslední
době stále častěji hovoří, píše,
diskutuje. Ale jak jsou do ní
zapojeny děti se zdravotním postižením? Navázali jsme spolupráci
se spolkem Felbiánek a měli jsme tak možnost se zapojit
do jeho unikátního projektu, který nese název Sedm divů EVVO.
Cílem projektu je vytvoření víceúčelové metodické příručky
pro realizaci sedmi tematických programů environmentální
výchovy předškolních dětí. Jedna z kapitol je cílena pro děti
se specifickými vzdělávacími potřebami – to je úkol OZP Akademie.
Práce na tvorbě příručky, konkrétně na části se zaměřením
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na metodická doporučení pro vedení environmentální výchovy
dětí s hendikepem, byla velmi zajímavá a bude probíhat i v dalším
roce.
Rekvalifikační kurzy lektorských a pedagogických dovedností
Zájem o lektorské a pedagogické vzdělání stále přetrvává.
Připravujeme budoucí lektory v rekvalifikačním kurzu Lektor
dalšího vzdělávání, přicházejí k nám také lidé, kteří si chtějí doplnit
své vzdělání a stát se instruktory odborného výcviku. Nemalou
skupinkou jsou zkušení lektoři, kteří si potřebují své dlouholeté
zkušenosti zformalizovat a absolvují u nás profesní zkoušku Lektor
dalšího vzdělávání dle národní soustavy kvalifikaci (NSK).
I v roce 2019 se u nás hendikepovaní vzdělávali zdarma
Hendikepovaní se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet své
dovednosti. Tomu napovídají i čísla – v roce 2019
prošlo našimi bezplatnými
kurzy pro OZP celkem 83
hendikepovaných účastníků.
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Partneři a dárci
Hlavní poděkování opět patří Úřadu práce v Praze, který nám
nadále poskytoval dotace na mzdy našich hendikepovaných
zaměstnanců. Dále jsme přijali drobný finanční dar
od GIVT.cz s. r. o, který jsme využili v plné výši. Během roku
2019 jsme čerpali taktéž z daru na občerstvení pro účastníky
dotovaných kurzů a na občerstvení pro
hendikepované na veřejně prospěšných
akcích, který jsme obdrželi v roce 2018,
a jehož čerpání probíhá průběžně.
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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.
Pod Plískavou 371/4
Praha 10
102 00

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03232271
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

b

c
Součet A.I. až A.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

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

5

-1

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

517

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

395

543

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

122

120

11

517

771

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

1

c
Součet A.I. až A.II.

3

4
476

638

13

38

27

14

438

611

15

41

133

41

133

517

771

Výsledek hospodaření celkem
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

Pasiva celkem

Součet A. až B.

04.03.2020

Právní forma účetní jednotky

Stav k posled. dni
účetního období

12

A. II.

Součet B.I. až B.IV.

771
108

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

B.

Sestaveno dne:

1

20

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

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 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:

OZP Akademie z.ú.
Pod Plískavou 371/4
Praha 10
102 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

03232271

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

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

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

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

8

Součet A.I. až A.VIII.

154

31

185

457

60

517

2

2

6

6

619

10

91

710

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

447

447

B. II.

Přijaté příspěvky

13

13

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

155

268

423

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:

Součet B.I. až B.V.

17

615

268

883

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-4

177

173

ř. 18 - ř. 9

19

-4

177

173

04.03.2020

Právní forma účetní jednotky

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

Předmět podnikání

vzdělávací činnost

Pozn.:

OZP Akademie, z. ú.
IČ 03232271
Učebny: Kubánské náměstí 11, Praha 10, 100 00
Sídlo: Pod Plískavou 371/4, Praha 15 – Hostivař, 102 00
E-mail: info@ozpakademie.cz
Tel.: 721 551 650
web: www.ozpakademie.cz

