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Slovo úvodem
Rok 2020 přivál náročnější časy a bohužel se nesl v pojmech
covid, pandemie, nouzový stav, mimořádná opatření…
Původní plány se postupně rozplývaly, museli jsme se přizpůsobovat flexibilně aktuální situaci. Naší výhodou bylo, že
už před pandemií jsme měli velmi dobře zavedené do praxe
nástroje pro vzdálenou komunikaci a práci na dálku, takže
online interakce uvnitř týmu fungovala bezproblémově.
Protože hendikepovaní potřebují často více pracovat z domova
(např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu), je nezbytné
upravit pracovní prostředí i podmínky, které často obnášejí
uzpůsobení používaných systémů, aplikací a postupů, práce
na dálku a efektivní využívání různých technologií u nás byla
už před pandemií samozřejmostí. Zpětně můžeme v praxi
sledovat, jak paradoxně pandemie rozšířila v různých oblastech
rychlý rozvoj komunikačních technologií a jednotlivých typů
online komunikace a hendikepovaným tak dala mnohem více
zelenou, než tomu bylo před pandemií.
Když pandemie nejvíce udeřila, mnoho vzdělávacích organizací
přešlo na online výuku. OZP Akademie je založena na vzdělávání
prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností. Prožitek či zážitek se
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jen velmi těžko přenáší do online prostředí. To hlavní, čím OZP
Akademie je a co předává, bohužel nešlo do online prostředí
přenést. Neznamená to však, že jsme zaháleli. Fungovali jsme
v pestrosti našich kurzů dál, avšak vlastních zážitků jsme mohli
předávat kolem sebe mnohem méně.
Jsme rádi, že i přes ne úplně příznivý rok při nás stáli naši
zaměstnanci, partneři, dobrovolníci a všichni ti, kteří sdílejí naše
myšlenky a vizi. Za to všem moc děkuji, protože nám pomáhali
udržovat si dobrou mysl a věřit, že situaci překonáme a bude
zase lépe.
Petra Helebrantová
Ředitelka
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Struktura organizace, zaměstnanci
a dobrovolníci
Správní rada a revizor
Rok 2020 nepřinesl žádné změny na poli správní rady či revizorky. Velmi si vážíme aktivního přístupu správní rady a revizorky
a jsme moc rádi, že nám vnáší cenný vhled a zpětnou vazbu.
Zaměstnanci
Stejně jako předchozí roky v OZP Akademii pracují pouze
hendikepovaní a to na všech pozicích. V roce 2020 u nás prošlo
zaměstnáním 7 hendikepovaných zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru – v celkovém ročním přepočtu se jednalo
o 0,71 OZP.
Dobrovolníci
Dobrovolníci nám pomáhají bez nároku na finanční odměnu,
protože jim práce v OZP Akademii dává smysl. Poděkování patří
Janu Helebrantovi, který OZP Akademii již několik let pomáhá
se zpracováním grafiky a úpravou videí. Dále je na místě
zmínit roli správní rady, která nejen dává cenné rady a zpětnou
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vazbu, ale svým aktivním přístupem podává pomocnou ruku
vždy, kdykoli je to potřeba. Zvláštní poděkování patří Tomášovi
Černému, který spravuje blind friendly informační systém
na správu vzdělávání, a dále se celý rok 2020 intenzivně věnoval
naprogramování a spuštění nového webu OZP Akademie.
I přes pandemii dobrovolníci pilně pracovali a to v rozsahu
314 hodin.

Co všechno se u nás během roku dělo
Kurzy o hendikepech jako vlajková loď
Prožitkové a zážitkové kurzy pokračovaly i během roku 2020,
i když jen v období, kdy byla pandemie chvíli na ústupu. Byl to
krátký čas, kdy jsme mohli na chvíli odložit roušky, a neslyšící
lektorka účastníkům kurzů například vyprávěla, jak jsou pro ni
roušky obrovskou bariérou, neboť nemůže odezírat a dorozumět se s okolím. Zážitkové kurzy během covidu tak byly
obohaceny o další bariéry, které tato doba hendikepovaným
přinesla.
Jako předchozí roky jsme i v roce 2020 školili úředníky
na Magistrátu hlavního města Prahy. Pro pracovníky Českého
červeného kříže jsme uspořádali zážitkový kurz „Rozumíme si,
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pomáháme si“. Vzdělávali jsme také zaměstnance obecně
prospěšné společnosti ENVIRA, jak komunikovat s lidmi
s duševním onemocněním.

Ani ostatní kurzy nezahálely
I když v menším počtu, přesto proběhl rekvalifikační kurz
Pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku
a Lektor dalšího vzdělávání, uskutečnily se také individuální
či skupinové přípravné konzultace k autorizované zkoušce
a odzkoušeli jsme několik zájemců o zkoušku profesní kvalifikace
Lektor dalšího vzdělávání. Pokračovalo odborné vzdělávání
poradců neziskové organizace, Cerebrum – sdružení osob se
získaným poškozením mozku a jejich rodin, v rámci projektu
Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po poškození
mozku.
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Spustili jsme nový web
OZP Akademie je hravá, ale zároveň předává účastníkům kurzů
odborné informace, zkušenosti a zážitky. V tomto duchu jsme
převlékli OZP Akademii do nového modernějšího kabátku.
A léto bylo obdobím vypuštění nového webu do světa. Věříme,
že návštěvníci na webu vše najdou nyní rychleji a přehledněji.
Vytvořili jsme edukační pexeso
Jak čtou nevidomí a jak Braillovo písmo vlastně vypadá?
To jsou časté otázky, které zaznívají na našich kurzech. Proto
jsme se rozhodli seznámit hravou formou všechny zájemce
s písmem nevidomých. Na Mezinárodní den nevidomých jsme
vydali online edukační pexeso. Zahrát si ho mohl každý, kdo se
chtěl písmo naučit či si jen chtěl zkrátit dlouhé podzimní dny.
A pexeso mělo opravdu úspěch, lidé hráli a hráli :-).
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Partneři a dárci
Jako každý rok patří poděkování Úřadu práce v Praze, který nám
poskytuje dotace na zaměstnávání zdravotně postižených.
Dále jsme získali nefinanční dar, repasovaný notebook, od Kauflandu Česká republika v.o.s. Během roku pokračovalo též čerpání
z daru na občerstvení pro hendikepované na vzdělávacích
a dalších akcích.
Měli jsme velkou radost, že nám byl ke konci roku schválen
nadační příspěvek v částce 30 700 Kč na projekt Počítač bez bariér. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška. Dar bude přijat v roce 2021,
kdy bude i zároveň zakoupen speciální software pro zrakově
postižené – Zoom text zvětšovač/odečítač.
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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 31.12.2020
(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

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

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

108

9

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

543

733

10

120

117

11

771

859

B. IV.

Součet A.I. až A.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

5
Součet B.I. až B.IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Součet A. až B.

b

a
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

771

6

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

1

c
Součet A.I. až A.II.

859

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

12

638

Jmění celkem

13

27

25

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

611

796

B.

Cizí zdroje celkem

15

133

38

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

133

38

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

771

859

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

14.03.2021

Právní forma účetní jednotky

20

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

Předmět podnikání

Pozn.:

vzdělávací činnost

9

821

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

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

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

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

03232271

Označení

Číslo
řádku

TEXT

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

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

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

301

B. II.

Přijaté příspěvky

13

19

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

86

199

285

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

104

305

3

308

1

1

6

6

401

10

18

419
301
19

Součet B.I. až B.V.

17

406

199

605

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

5

181

186

ř. 18 - ř. 9

19

5

181

186

14.03.2021

Právní forma účetní jednotky

15

16

Výnosy celkem

Sestaveno dne:

8

89

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

Předmět podnikání

Pozn.:

vzdělávací činnost
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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.: +420 721 551 650
web: www.ozpakademie.cz

