VÝROČNÍ

ZPRÁVA
2
0
1
2

Horizont, o. s.

Text a fotografie:
Jindřiška Trtková, Vít Hamáček, Gabriela Zinková, Ing. Eva Nolčová,
Michaela Kadlecová, Ladislav Švejda

Vydalo:
HORIZONT, o. s., K lomu 239, 398 11 Protivín,IČ: 708 81 553, tel: 382 224 105,
oshorizont@oshorizont.cz, www.oshorizont.cz

obsah
1) slovo úvodem
2) o nás / cíle / cílová skupina
3) struktura sdružení
4) sociálně terapeutické dílny / chráněná dílna, chráněné pracovní místa
5) projekty
6 - 8) výkaz zisků a ztrát / hospodaření středisek
9) děkujeme všem, kteří nás podpořili
10-14) co jsme zažili

slovo úvodem
Vážení přátelé,
čas běží rychle, mám pocit, že čím dál rychleji. A již mě opět čeká ohlédnutí za uplynulým
rokem - rokem 2012.
Přinesl nám hodně práce, starostí, ale i dobrého pocitu a radosti.
Řečeno citátem:
“Sahá-li ti voda starostí až k bradě, nesmíš věšet hlavu, ale narovnej se a hleď vzhůru.”
Nejen voda starostí, ale i opravdová voda se přihnala nečekaně v únoru do našich Sociálně
terapeutických dílen v Písku, dílny vytopila a způsobila jejich celkovou havárii. Bylo nám všem
do pláče, když jsme likvidovali naše rozmáčené výtvarné práce a rozteklou nevypálenou
keramiku. Chod dílen se nám podařilo v krátké době obnovit, ale škody jsme likvidovali až do
Vánoc.
Mé poděkování patří všem těm, kteří nám ochotně pomohli: vyklízeli, stěhovali, natírali a
uklízeli.
Povzbuzení přišlo i z pera uživatelky našich sociálních služeb, která nás podpořila svojí
básní.
ŽIVOT
Svět je kouzelný,
kouzelná je záře,
i zajímavé tváře.
Každý svůj scénář
napíše si sám.
Život je jak výtah
- jede nahoru a dolů.
Každý svůj sen
jak poklad
vykopeš si sám.
Autorkou textu je Terezie Trojáková.

Jindřiška Trtková
statutární zástupce
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o nás
Název organizace: HORIZONT, o. s.
Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239
Organizační forma:
občanské sdružení, nestátní, neziskové
Datum a místo registrace:
21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha
Číslo: VS/1-1/44056/00-R
Identifikační číslo: 708 81 553
Číslo účtu: 643623359/0800 Česká spořitelna
Telefon: 382 224 105, 605 416 913
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Internet: http://www.oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba/: Jindřiška Trtková
Předmět činnosti: zřizování a provozování nestátní sociální služby
Systém zpracování účetnictví:
HORIZONT, o. s. se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání).

cíle
- poskytovat podporu a pomoc,
- integrovat přirozeným způsobem ve společnosti,
- bojovat proti sociálnímu vyloučení,
- zasazovat se o ochranu lidských práv mentálně postiženým občanům a jejich rodinného okolí,
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
- nabídka doplňkových a aktivizačních činností

cílová skupina
- lidé se zdravotním postižením, převážně s mentálním a kombinovaným
Podpora a pomoc je realizována formou poskytování sociální služby.
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struktura sdružení
HORIZONT, o. s.
občanské sdružení

Centrum sociálních služeb HORIZONT, o. s.

rada
předseda:
- Jindřiška Trtková
místopředseda:
- PhDr. Vlasta Hořánková
jednatel:
- Mgr. Šárka Nováková
člen:
- PhDr. Anna Martínková
člen:
- Marie Pišingerová

shromáždění

statutární zástupce
- ředitel -

chráněná dílna HORIZONT

chráněná pracovní místa

- Jaroslava Křivanová

sociálně terapeutická dílna Protivín
- Iva Smolová

sociálně terapeutické dílny Písek

keramická dílna

textilní dílna

tkalcovská dílna

výtvarný atelier

- Gabriela Zinková

- Jaroslava Křivanová

- Ing. Eva Nolčová

- Mgr. Marcela Uhrová

- Jindřiška Trtková

základní poradenská
činnost

sociální
pracovník

- Jindřiška Trtková

- Jindřiška Trtková

psycholog
- PhDr. Vlasta Hořánková

zaměstnanci

klienti

speciální pedagog

fyzioterapeut

- Mgr. Šárka Nováková

- Mgr. Eva Pipková

aktivační doplňkové činnosti

pracovní
terapie

vzdělávání

Krámek - HORIZONT
- Bernadeta Mrázová, Ladislava Raníková

Galerie - HORIZONT
- Dagmar Pastelláková

ekonomické a administrativní
oddělení
- Ing. Petra Bouchalová/ Marie Hrubá
- Vít Hamáček
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počítače

sociální
rehabilitace

arteterapie

ˇ terapeutické dílny
sociálne
Ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nejsou z toho důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie v
dílnách textilu, tkaní a keramiky.
Doplňková péče a činnost: výtvarná terapie l počítače l vzdělávání l vaření l turistika l
rehabilitační cvičení l sociální

Písek

Protivín

Adresa: Písek 397 01, Alšovo náměstí 75
Telefon: 382 224 105
Číslo registrace: 8975638
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:00 - 15:30 hodin

Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo nám. 21
Telefon: 736 272 448
Číslo registrace: 8216984
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:45 - 15:45 hodin

Počet možných uživatelů služby: 24
Dostupnost: 2. patro bez výtahu
Klíčový pracovníci:
Ing. Eva Nolčová - sociální pracovník
Gabriela Zinková - sociální pracovník
Jaroslava Křivanová - sociální pracovník

Počet možných uživatelů služby: 8
Dostupnost: bezbariérové
Klíčový pracovník:
Iva Smolová - sociální pracovník

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Protivín

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Písek

Celkové provozní náklady: 1.494.856,-Kč

Celkové provozní náklady: 529.229,-Kč

ˇ
ˇ
chránená
dílna - chránená
pracovní místa
Vznikly za podpory Úřadu práce v Písku, který je od roku 2004 naším
partnerem, v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Poslání projektu:
Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, částečně invalidních a plně invalidních těžko
umístitelných na otevřeném trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením.
Na základě uzavřené dohody v roce 2012 mezi HORIZONT, o. s. a ÚP ČR bylo zaměstnáno
12 osob se zdravotním postižením.
Náklady: 789.656,-Kč

Výnosy: 790.497,-Kč
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Zisk: 841,-Kč

projekty
Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Přesně v polovině roku jsme ukončili tříletý projekt, který byl
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt byl zaměřen na sociální
služby v sociálně terapeutických dílnách. Do projektu bylo zapojeno
32 uživatelů sociálních služeb a celková výše přiznané částky byla
3.400.000,-Kč. Realizátorem projektu byly Sociálně terapeutické
dílny HORIZONT, o. s.

“Nezávislý - samostatný”
.

V březnu 2012 byl ukončen projekt, který byl zaměřen na: rozvoj sociálních a pracovních
dovedností účastníků projektu, přípravu účastníků na vstup na trh práce, vytvoření tréninkového
pracoviště (obchůdek), rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi, rozvoj kvality poskytovaných
služeb. Tento projekt byl zahájen 1. 5. 2009 a celková výše poskytnutých nákladů byla
2.180.412,-Kč. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obchůdek / Galerie HORIZONT
Keramické výrobky - hrnky, misky, vázičky, figurky..., výrobky z textilu
- koberce, tašky, zástěry, chňapky, zvířátka..., které zhotovily naši
uživatelé sociálních služeb je možné zakoupit v obchůdku v Písku.
Je velice potěšující když zákazníci projeví zájem o naše výrobky, je
to motivující a práce se pak stává radostnější. Vedle obchůdku je
možné v Galerii Horizont shlédnout ještě navíc výtvarné práce, které
též vznikly v našich sociálně terapeutických dílnách.

“Galerie pro všechny”
.

Tento projekt prezentoval práce osob s mentálním postižením a
kombinovanými vadami nejen HORIZONTU, ale do projektu byli
zapojeni další tři organizace z Písecka. ZŠ speciální Písek, ZŠ
Svobodná a MŠ Písek a Denní stacionář Duha. Postupně během
celého roku se tyto organizace prezentovaly pracemi svých žáků a
uživatelů sociálních služeb. Tento projekt mohl být zrealizován díky
finanční podpoře města Písek.
Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu města Písek
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výkaz zisku a ztrát
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výkaz zisku a ztrát
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výkaz zisku a ztrát

ˇ
ˇ
hospodarení
stredisek
Hospodaření středisek 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Středisko
10
11
12
30
40

Název
Společný náklad 11,12,40
Sociálně terapeutická dílna Písek
Sociálně terapeutická dílna Protivín
N-S, tréninkové pracoviště
Chráněná dílna

Náklady
0
1 494 855,78
529 229,27
107 198,00
789 655,83

Celkem:

2 920 938,88
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Výnosy
0
1 494 855,78
529 229,27
107 198,00
790 496,80

2 921 779,85

Zisk
0
0
0
0
840,97

840,97

ˇ
dekujeme
všem, kterí
ˇ nás podporili
ˇ
Finanční dary:
Lázně Hotel Vráž, s. r. o. 102.375,Rotary Club Písek
25.000,Zdraví - Fit, s. r. o.
3.000,David Žák
2.500,
Blanka Pudíková
1.500,Alena a Jiří Rotovi
1.000,CELKEM
135.375,-Kč
Materiálové dary:
Tonak, a. s. - Starkonice
Krabice, s. r. o. - František Korpule
Lenka Černá
Xindl X
Irena Šmatová
paní Ševčíková
Milada Kubíčková
a další drobní dárci.
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY PROJEKTU

20.000,-Kč

Nadace Blanicko-Otavská
ESF - OPLZ (”Nezávislý - samostatný”)

107.198,-Kč
111.000,-Kč

Město Písek

135.375,-Kč

Dary

230.000,-Kč

Jihočeský kraj

439.867,-Kč

HORIZONT, o. s. - vlastní zdroje

578.864,-Kč

ESF - OPLZ (”Individuální projekt”)

608.000,-Kč

MPSV

691.476,-Kč

Úřad práce

NÁKLADY: 2.920.939,-Kč
VÝNOSY:
ZISK:

2.921.780,-Kč
841,-Kč
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ˇ
co jsme zazili
Rehabilitační pobyt v lázních

30. 1. - 6. 2.

Lázeňské zařízení Hotel Lázně Vráž,
s. r. o. nám opět nabídlo rehlabilitační
pobyt, kterého se zúčastnila většina
našich uživatelů sociálních služeb.
Za finanční podporu provozovatelů,
bez které bychom si pobyt v lázních
jistě nemohli dovolit, a za veškerou
péči DĚKUJEME.

Slunce svítí všem - Bílá Růže

12. 3. - 31. 3.

Zazvoněním keramického zvonku
zahájil pan senátor MiroslavKrejča
výstavu na vernisáži výstavy "Slunce
svítí všem", kterou jsme připravili v
prostorách hotelu Bílá růže v Písku. Byli
jsme mile překvapeni počtem
návštěvníků a jejich zájmem o naše
práce. Na vernisáži zahrály na hudební
nástroje žákyně a paní učitelka ze ZUŠ
Písek.
Otevření galerie
“Galerie pro všechny”

3. 4.

Na začátku dubna jsme po zimní
pauze opět otevřeli galerii HORIZONT,
kde byly vystavené výtvarné,
keramické ale i textilní práce uživatelů
sociálních služeb.
Galerie byla otevřena díky projektu
„Galerie pro všechny“, který
podporuje město Písek. Tento projekt
prezentoval práce osob s mentálním
postižením a kombinovanými vadami
nejen HORIZONTU, ale do projektu se
zapojili další tři organizace z Písecka.
ZŠ speciální Písek, ZŠ Svobodná a
MŠ Písek a Denní stacionář Duha.
Postupně během celého roku se tyto
organizace prezentovali pracemi
svých žáků a uživatelů sociálních
služeb.
Projekt byl spolufinancován z rozpočtu
města Písek na rok 2012.
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ˇ
co jsme zazili
24. 4.

Koncert “Chcete žít s námi”
S kamarády ze Stroom Dub jsme se
koncem dubna vypravili na sedmnáctý
ročník charitativního koncertu "Chceme
žít s vámi", který pořádá každoročně
Nadace Nova v O2 aréně. Na akci
vystoupily známé tváře české popové
hudby. Koncert byl skvělý, zatancovali
jsme si, zazpívali, prostě zábava jak má
být. Všichni jsme dostali od nadace
trička a další upomínkové předměty.

Turnaj Petanque

29. 5.

Uživatelé našich služeb z dílen v Písku a
z dílny Protivín se sešli aby změřili svoje
síly a uspořádali mini turnaj petanque.
Nakonec se všichni velice dobře bavili a
turnaj neměl jednoznačného vítěze.
Vyhráli všichni.

5. 6.

Propagační předmět Písecka
Zůčastnili jsme se soutěže, kterou
vyhlásila Jihočeská hospodářská
komora Písek,
" P R O PA G A Č N Í P Ř E D M Ě T
PÍSECKA".
Do soutěže jsme poslali mimo jiné i
textilní tašky s motivem města Písku.
Motiv je vyroben pomocí linorytu. Bylo
velikým překvapením, že zrovna náš
výrobek se umístil v hlasování na třetím
místě. Předání cen se konalo v
Kulturním domě v Písku za účasti
místostarosty města Písek a zástupců
oblastní kanceláře Jihočeské
hospodářské komory v Písku.
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ˇ
co jsme zazili
Výstava "Scéna Písek”

30. 5.
20. 6.

Od konce května do 20. června jsme
se prezentovali na výstavě v bývalích
skladových prostorách Jitexu. Byla to
velice zajímavá nekonvenční výstava,
kterou pořádala společnost
game4factory. Této netradiční výstavy
se zúčastnilo 11 vystavovatelů.

Výlet ZOO Plzeň

13. 6.

Tyranosaura, stegosaura a jiné pravěké
monstra ale i zvířátka současnosti jsme
jeli navštívit do ZOO v Plzni, kde je i
Dinopark.
Výlet byl parádní a pořádně jsme si ho
užili.

19. 6.
25. 6.

Výstava v Senátu
19. červen pro nás byl veliký den. Měli
jsme vernisáž výstavy našich prací
"Slunce svítí všem" v místech, kde se
to jen tak někomu nepoštěstí a to v
Předsálí Jednacího sálu Senátu
Parlamentu ČR. Tato akce proběhla
pod záštitou pana senátora Miroslava
Krejči.
Také jsme měli možnost
prohlédnout si Valdštejnský palác a
zahradu. A co víc, vyzkoušeli jsme si
jaké to je být na pozicích senátorů.
Tímto moc děkujeme paní průvodkyni,
která s námi prošla veškerá zákoutí
Senátu. Samotná vernisáž se velice
povedla.
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ˇ
co jsme zazili
25. 8.

Městské slavnosti Protivín
Jako již tradičně, tak i v roce 2012 jsme
se prezentovali na Městských
slavnostech města Protivín. Tentokrát
jsme si připravili nejen pro děti koutek
keramické dílny, kde si přítomní mohli
sami vybarvit keramická písmenka a
vytvořit si svou vizitku. Pokud přítomní
chtěli, tak jim naši uživatelé sociálních
služeb s tímto úkonem rádi pomohli.
Výlet - Hoslovický mlýn

25. 9.

Jednoho krásného zářijového dne jsme
byli pozváni do Hoslovic, přesněji řečeno
do mlýna nedaleko této jihočeské
vesničky. Proč zrovna do mlýna? Před
časem nás oslovilo strakonické
muzeum, které je správcem
hoslovického mlýna, jestli bychom
nevyrobili nějaké upomínkové předměty
s motivem právě zmiňované lidové
stavby. Protože jsme nabídku přijali, tak
jsme na oplátku byli pozváni právě na
toto místo, kde na nás již čekal pan
mlynář a provedl nás celým objektem.
Díky jeho vyprávění jsme se na chvíli
přenesli v čase a zažili jsme jaké to bylo
obývat takové stavení, starat se o
všechny ty stroje, nástroje a
hospodářství. Jistě to nebyl život
jednoduchý – bez elektřiny, vody z
kohoutku a topení „na kolečko“ ale dnes
to na nás působí uklidňujícím až
pohádkovým dojmem. Po zdařilé exkurzi
nám ještě na závěr pan mlynář rozdělal
oheň, u kterého jsme si všichni opekli
buřty a libovali si jaký to je krásný den.
4. 10.

Výstava v knihovně - Písek
.

Na začátku října se v městské knihovně v
Písku konala vernisaž výstavy klubu
c e s t o v a t e l ů . Ta t o v ý s t a v a b y l a
zakončením dlouhodobého projektu
"Klub cestovatelů", který realizovala
právě knihovna v Písku. K vidění byly
vidět díla i z naší teraputické dílny. Velice
se nám práce v projektu líbila, mnohému
jsme se přiučili a měli jsme možnost
"procestovat" téměř celý svět.
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ˇ
co jsme zazili
Výstava "České nebe” Strakonice

1. 11.
24. 12.

V Zámecké galerii ve Strakonicích bylo
díky našim uživatelům služeb k vidění
České nebe, přesněji řečeno výtvarné
práce na téma svatořečení.

Setkání bez hranic 12

14. 11.

Město pod Libínem, město Prachatice.
Tak právě tam přijel cirkus bez šapitó a
i přesto zde bylo možné shlédnout
celou řadu velice zábavných
představení, v kterých učinkovali
uživatelé sociálních služeb ze šesti
zařízení. Konal se zde v sále
Národního domu již čtvrtý ročník
„Setkání bez hranic“ na téma Cirkus,
které organizovalo centrum Stroom
Dub. Naši uživatelé služeb si připravili
vystoupení kde bylo možné vidět
drezůru koní, vzpírající siláky,
cvičitelku psů, provazochodce,
medvěda na koloběžce a samozřejmě
klauna. Sedmičlennou porotu naše
vystoupení natolik pobavilo, že nás
ohodnotili známkou nejvyšší a
cirkusové klání jsme vyhráli. Nějakou
cenu si ale odvezl každý, protože se
nedalo jednoznačně určit kdo je
nejlepší a všichni se postarali o
skvělou zábavu.
Předvánoční posezení

6. 12.

Jako již tradičně jsme na začátku
prosince pozvali naše klienty, rodiče,
přátele a kamarády na předvánoční
posezení. Probírali jsme co vše se za
ten rok uskutečnilo a událo, co bylo
fajn, co bylo méně fajn a co nás čeká a
co plánujeme. Naši uživatelé připravili
vánoční výzdobu, pohoštění a opět
jsme předvedli scénku, s kterou jsme
vyhráli na akci "Setkání bez hranic" v
Prachaticích.
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KDO NÁS PODPORUJÍ,
POMÁHAJÍ
A S NÁMI SYMPATIZUJÍ.
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