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Slovo úvodem

Něco málo 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 IČ: 708 81 553 Číslo účtu: 643623359/0800
Telefon: 382 224 105, 605 416 913 E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba/: Jindřiška Trtková
Předmět činnosti: zřizování a provozování nestátní sociální služby

Vážení přátelé, příznivci a všechny dobré
duše kolem nás. Jsem ráda, že vás touto
cestou mohu pozdravit, všem moc
poděkovat za přízeň, podporu a spolupráci a
trochu málo vás informovat o životě v
HORIZONTU o uplynulém roce 2013
prostřednictvím této výroční zprávy.

Naše 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.

Sociálně terapeutické dílny
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.

Písek

Protivín

Chráněná pracovní místa

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

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

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.

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 Písek

Sociálně terapeutická dílna Písek
Náklady
Výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 841 159,50 Kč
1 841 159,50 Kč
- Kč

oshorizont@oshorizont.cz

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Protivín

Sociálně terapeutická dílna Protivín
Náklady
Výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

570 436,13 Kč
570 436,50 Kč
0,37 Kč

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.

Chráněné pracovní místo
Náklady
Výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 004 565,28 Kč
1 052 839,53 Kč
48 274,25 Kč

www.oshorizont.cz

Akce a zážitky
Protivínské slavnosti
A OPĚT. Opět jsme se prezentovali na
Městských slavnostech protivínských. Opět
jsme měli připravenou malou tvůrčí dílničku
nejen pro děti. Opět byl zájem o naše výrobky a
naší činnost. Opět jsme rádi, že jsme se mohli na
slavnostech prezentovat. Opět se těšíme na
další ročník.

Navštivili jsme kamarády v dílnách Protivín
V polovině září se část uživatelů sociálních služeb z Písku rozhodla navštívit tu druhou část v Protivíně.
Protivínský jezdí k nám do Písku pravidelně, tak jsme se vypravili tentokrát my k nim. Navštívili jsme místní
muzeum, prošli si náměstí a okolí a poté zašli na dobrý oběd do zdejší restaurace.

Prezentace ve Schneider electric
Dostali jsme nabídku
prezentovat se na oslavě
dvacátého výročí firmy Schneider
electric v Písku. Tuto nabídku jsme
přijali a v prostorách této firmy jsme
vystavili naše výrobky a výtvory.
Pro děti jsme měli připravenou
malou tvůrčí dílnu. Mohly si vybarvit
drobné keramické ozdoby. I přes né
úplně příznivé počasí si našlo cestu
do Schneideru poměrně hodně lidí.

Setkání bez hranic 2013
Pohádka - to bylo téma již pátého ročníku
"Setkání bez hranic 2013", které jako
pokaždé pořádalo Centrum Stroom Dub.
Této akce se zúčastnilo šest různých
sociálních zařízení nejen z Jihočeského kraje.
Každé z těchto zařízení mělo připravené
představení na již zmíněné téma. My jsme si
připravili a s úspěchem odehráli snad všemi
známou pohádku O Budulínkovi. První místo
z minulého roku jsme sice neobhájili ale o to
přeci na této akci vůbec nejde. Kamarádi,
tanec, dobrá nálada, zábava - to je Setkání
bez hranic. Celá akce se moc povedla a již nyní
se těšme na další ročník.

Předvánoční posezení
Jako každý rok jsme i tentokrát v čase
předvánočním pozvali rodiče uživatelů, kamarády a
přátele našeho sdružení aby jsme tzv. „probrali” co
bylo, co se podařilo, co se změnilo, co bude, co nás
čeká a co plánujeme. Jako překvapení jsme všem
zúčastněným předvedli scénku ”O Budulínkovi/, s
kterou jsme se úspěšně prezentovali na akci „Setkání
bez hranic 20 13”.

Akce a zážitky
Hotel Lázně Vráž - Rehabilitační pobyt
Jako už tradičně jsme si začátkem února užívali rehabilitační pobyt v lázeňském zařízení Hotel Lázně
Vráž, s. r. o. Většina našich uživatelů sociálních služeb se tohoto pobytu zůčastnila a opět si přivezli
spoustu zážitků a vrátili se jako vždy nadšení. Všichni litovali, že pobyt nebyl delší, protože jak už to tak
bývá - vše pěkné rychle uteče. Za finanční podporu provozovatelů, bez které bychom si tento skvělý
pobyt v lázních jistě nemohli dovolit, a za veškerou péči a přátelský přístup všech zaměstnanců
DĚKUJEME .

Úspěch - Mezinárodní výtvarná soutěž „LIDICKÁ RŮŽE”

Sportovní den - Dub u Prachatic
Kamarádi ze Stroom Dub nás pozvali na Sportovní den, který se konal
19. června. Této akce se zúčastnilo několik podobných zařízení a byly
změřeny síly v tzv. rodinném fotbálku. Nevedli jsme si úplně nejhůř ale
trochu toho štěstíčka nám nakonec chybělo. Dále jsme si mohli
vyzkoušet hod na přesnost, kop na přesnost, kop na rychlost, elektrickou
koloběžku nebo segway. Svůj prostor zde také dostali pejsci záhranáři a
zástupci z Červeného kříže. Obě skupiny zde prezentovali svou činnost.
Na závěr jsme si všichni společně zavzpomínali na léta, kdy se ještě
jezdilo na spartakiády a na skladbu "Poupata" jsme zacvičili sestavu,
kterou jsme několik týdnů před tím nacvičovali. Protože počasí nám
přálo až dost, tak nás ještě na závěr přijel osvěžit místní hasičský sbor.

Exkurze v Deggendorfu
Tři zástupci našeho sdružení se vypravili ještě s dalšími
zástupci jiných zařízení z Jihočeského kraje do Bavorska,
konkrétně do Lallingu a Deggendorfu. Zde jsme měli
možnost navštívit tři sociální zařízení spadající pod
německé sdružení Lebenshilfe, které působí v tomto kraji. V
Lallingu jsme se podívali na nově vzniklou zahradu ve stylu
Feng-shui a poté vyrazili do již zmiňovaného Deggendorfu.
Exkurze byla zcela jistě přínosem a měli jsme možnost vidět
jak se to "dělá" jinde.

Autogramiáda "Světla na zemi i na nebi”
Již do druhé vydané knihy byly použity
reprodukce výtvarných prací našich klientů ze
sociálně terapeutických dílen HORIZONT.
Prezentace knihy „ Světla na zemi i na nebi“
spojená s autogramiádou proběhla v Praze v
kostele sv. Cyrila a Metoděje. Přijali jsme pozvání
autora této knihy Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. a
této slavnosti se zúčastnili. Byl to pro nás velký
zážitek. Cesta autobusem, pohyb po Praze a
celková slavnostní atmosféra spojená s
podpisováním vydané knihy, kterou požehnal sám
J.E.Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas
český. To nám ale moc nešlo, byli jsme pomalí a
také z toho všeho nervózní.

Organizační struktura
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

Krámek - HORIZONT

chráněná pracovní místa

- Jaroslava Křivanová

- Bernadeta Mrázová, Ladislava Raníková

Galerie - HORIZONT
- Dagmar Pastelláková

sociálně terapeutická dílna Protivín
- Iva Smolová

ekonomické a administrativní
oddělení

sociálně terapeutické dílny Písek

- Marie Hrubá/Jitka Šťastná
- Vít Hamáček

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

počítače

sociální
rehabilitace

arteterapie

Obchůdek 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.

Galerie HORIZONT
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 organizace z Písecka. Mesada.
občanské sdružení, ZŠ speciální Písek, Klub
Krteček Písek a Denní stacionář Duha a
seskupení „Umělci nejsou na konci”. Postupně
během celého roku se všichni prezentovaly
svými pracemi. Tento projekt mohl být
zrealizován díky finanční podpoře města Písek.

Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu města Písek

Co u nás všechno děláme
Výrobky z textilu

Výrobky z keramiky

Zrealizované zakázky
TRIVIS, a. s. - Vodňany (medaile)
Rotary Club - Písek (vlčí máky)
pí. Šanderová - sáčky na šperky
TCS Louisiana (hrnečky)
pí. Pudíková, p. Kolář (novoroční přání)
pí. Baslerová (keramický svícen)
Město Písek (hrnky, zvonky)
a mnoho dalších.......

Ekonomická situace
Výkaz zisků a ztrát
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Výsledek hospodaření

Finanční dary:
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ
98.475,ROTARY CLUB PÍSEK
25.000,MUDr. MACHÁČEK
3.000,DAVID ŽÁK
2.500,UMĚLCI NEJSOU NA KONCI
2.048,BLANKA PUDÍKOVÁ
1.500,MARIE PÍCHOVÁ
1.000,pí. HOUDKOVÁ
100,-------------------------------------------------------------------------------DARY CELKEM
133.623,-

Výnosy

3 416 160,91 Kč

3 672 035,53 Kč
531 686,00 Kč
88 674,00 Kč
278 376,00 Kč
164 636,00 Kč
22 751,17 Kč
493,10 Kč
22 258,07 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

267 238,00 Kč
122 517,00 Kč
144 721,00 Kč
619 937,91 Kč
4 197,00 Kč
16 161,00 Kč
599 579,91 Kč
2 518 543,00 Kč
1 933 764,00 Kč
558 805,00 Kč
25 974,00 Kč
10 442,00 Kč
10 442,00 Kč

1 177,00 Kč
1 177,00 Kč
1 230 881,00 Kč
1 230 881,00 Kč
1 887 894,36 Kč
1 887 894,36 Kč

255 874,62 Kč

Finanční zdroje:
5.000,-

MĚSTO VODŇANY

20.000,-

MĚSTO PROTIVÍN

121.500,133.623,-

MĚSTO PÍSEK
DARY

260.421,-

ESF - OPLZ (”Samostatný - nezávislý”)

375.000,-

MPSV

760.860,-

HORIZONT, o. s. - vlastní zdroje

950.758,-

ÚŘAD PRÁCE

1.044.873,-

ESF - OPLZ (”Individuální projekt”)

HORIZONT, o. s. se řídí při účtování příslušnýNÁKLADY: 3.416.160,VÝNOSY: 3.672.035,ZISK: 255.874,mi 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).

Reakce našich uživatelů

Kontakt
Název organizace: HORIZONT, o. s. , Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239, IČ: 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,
foto: HORIZONT, o. s.

oshorizont@oshorizont.cz

2013

www.oshorizont.cz

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

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.
Služba obsahuje základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a
dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s
přirozeným sociálním prostředím.

Projektu se zúčastní 32 uživatelů sociálních služeb HORIZONT, o. s.
Celková výše podpory: 3.460.000,- Kč

Realizátorem projektu jsou sociálně terapeutické dílny HORIZONT, o. s.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

