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Naše obrázky v kalendáři

     Dostali jsme nabídku, kterou jsme samozřejmě využili, od skupiny ČEZ prezentovat obrázky našich klientů v 
připravovaném kalendáři pro rok 2016 - 2017.    



Výroční zprávu vydal:

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



Chráněná pracovní místa

Naše cílová skupina

-

-

-

-

-

-

 poskytovat podporu a pomoc,

 integrovat se přirozeným způsobem ve společnosti,

 bojovat proti sociálnímu vyloučení,

zasazovat se o ochranu lidských práv mentálně postižených 
občanů a  jejich rodinného okolí,

 zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

 nabídka doplňkových a aktivizačních činností

    Rok 2015 vystihují nejlépe dvě slova. Změna je život. A změn jsme si během roku zažili opravdu hodně. 
Na počátku opět padla otázka, tak jako tomu bylo již po tři roky předchozí, stěhování. Budeme se 
konečně stěhovat ? Pronajímatel Město Písek opět otevřelo tuto otázku a počítá s komplexní opravou 
stávající budovy. Rozhodnutí rady přišlo v tu nejméně příhodnou dobu – v červenci, a to o prázdninách 
a dovolených. Zato nám přislíbilo a poskytlo pomoc při přesunech veškerého vybavení a materiálu dílen 
do nových prostor v historické budově, opět v centru města. Z malého náměstí na velké náměstí. Pak 
nastal maratón: drobné stavební úpravy, malování, dovybavování novým nábytkem, zařídit vše, aby to 
bylo maximálně funkční, úklidy, výzdoby. Veškeré přesuny se zvládly při neomezeném provozu dílen, v 
pohodě. 
    Jsme dobrý a zkušený pracovní tým. Je pro mne hřejivé, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou schopni 
aktuální potřeby kvalitně a ochotně řešit. Když se daří, tak to člověk ani nevnímá. To se projevuje až ve 
chvíli, když je třeba každé ruky. Děkuji!
V září jsme začínali sociální službu poskytovat ve fungujících a čistotou vonících nových prostorách 
dílen. 
     Pod tlakem nového občanského zákoníku nastala ke konci roku další významná změna.
Přetransformovali jsme se z občanského sdružení přes spolek na zapsaný ústav. 
K 1.1.2016 budeme HORIZONT, z. ú..
    Všechny Vás uklidním, změna se bude týkat pouze papírů, ne našeho poslání a činnosti. 
Děkuji všem členkám odstupujícího sdružení za patnáctiletou práci a důvěru.
O tom, jak to je se založeným ústavem, se těším opět za rok.
Uživatelé naší služby, naši příznivci a zaměstnanci vzhůru do staro - nové etapy.

Lidé se zdravotním postižením, převážně s 
mentálním a kombinovaným.
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Vznikla 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.

Z a m ě s t n á v á n í  o s o b  z d r a v o t n ě  
znevýhodněných, částečně invalidních a 
plně invalidních těžko umístitelných na 
otevřeném trhu práce, ohrožených 
sociálním vyloučením.

Poslání projektu:

Na základě uzavřené dohody v roce 2015 
mezi HORIZONT, o. s. a ÚP ČR bylo 
zaměstnáno 12 osob se zdravotním 
postižením.

Název organizace:
Adresa:
Organizační forma:
Datum a místo registrace:

IČ:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce / kontaktní osoba/:
Předmět činnosti:

 HORIZONT, z. ú.  
 398 11 Protivín, K Lomu č.p. 239

 zapsaný spolek, nestátní, neziskové
 

21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha č.: VS/1-1/44056/00-R 
1. 1. 2014 vedené u Krajského soudu v Č. Budějovicích pod 
spis.zn.: L3042

 708 81 553 
 643623359/0800

 382 224 105, 605 416 913 
oshorizont@oshorizont.cz 

 Jindřiška Trtková
 

zřízení a provozování sociální služby

 

Jindřiška Trtková
ředitelka organizace

Slovo úvodem

Naše cíle

Identita



Sociálně terapeutické dílny 

     Sociální služba podle §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 .

Doplňková péče a činnost:  výtvarná terapie  počítače  vzdělávání  vaření  turistika  rehabilitační cvičení  
sociální rehabilitace     

dílnách textilu, tkaní a keramiky

l l l l l l

Písek

Adresa:

Telefon: Číslo reg.:
Časový rozsah poskytování služby:

 Písek 397 01, Alšovo náměstí 75
                                         Karlova 111 

 382 224 105  8975638 
 

Pondělí - pátek, 6:30 - 15:30 hodin 

Počet možných uživatelů služby:
Dostupnost:
Klíčový pracovníci:

 24 
 2. patro bez výtahu

Mgr. Martina Pravdová - sociální pracovník 
                                              - pracovník v sociálních službách         
Petra Zikudová - pracovník v sociálních službách
Jaroslava Křivanová - pracovník v sociálních službách

Protivín

Adresa:
Telefon: Číslo reg.:
Časový rozsah poskytování služby:

 Protivín 398 11, Masarykovo nám. 21
 736 272 448  8216984

Pondělí - pátek, 7:00 - 15:00 hodin   
 

Počet možných uživatelů služby:
Dostupnost:
Klíčový pracovník:

 8
 bezbariérové 

 
Iva Smolová / Ilona Kocová  - pracovník v sociálních   
                                                        službách

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Písek

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Protivín

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.”

reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088                      č.smlouvy: SZSS/OSVZ 68/14

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Zážitky během roku

Rehabilitační pobyt v lázních Vráž

Výlet na Matějskou pouť

!!! POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V HORIZONTU !!!

        Rok se s rokem sešel a klienti opět zabalili kufry,  aby se  vydali  směr lázně Vráž. Určitě mi všichni dají za pravdu, 
když napíšu, že letošní pobyt byl opravdu nezapomenutelný. Bylo v něm totiž vše: pohodové lázeňské procedury, 
koupání v bazénu, posezení v kavárně, diskotéka, hry, návštěva z Písku, karetní turnaje a nelítostné bitvy v člověče 
nezlob se. Všichni jsme si pobyt užili a těšíme se opět za rok.

       Znáte někdo otázku, na kterou se za každých okolností odpovídá pouze „ANO“? Já jí teda znám. Je to otázka 
„Chcete se podívat na Matějskou pouť?“. Právě tuhle otázku nám položili kamarádi ze Stroom Dub a my jim 
odpověděli jednohlasně – „ ANO, CHCEME“.

       V rámci projektu „Poznej své město“ jsme si za námi do Horizontu 
pozvali mluvčí Policie České republiky – paní Ingrišovou - Čuřínovou. Přišla za 
námi v pondělí 11. 5. . Moc hezky nám vysvětlila základní činnost policie. Přišla 
v uniformě, se zbraní i pouty – pouta nám ale k velkému zklamání některých 
nesvěřila. Neměla s sebou klíče od pout, a tak by si Zdendu musela s sebou 
odvést na služebnu – a to by Policie ČR nemusela ustát...

      Společně jsme si připomněli důležitá čísla, na která volat v případě nouze. Také jsme si nechali na názorných 
příkladech vysvětlit, jaké jednání je správné a jaké ne. Paní policistka se nebála ani našich dotazů, a tak jsme si ujasnili, 
že nosit triko s nápisem „POLICIE“, je zakázané. Stejně tak nám paní policistka vysvětlila, že přecházet železniční 
koleje kdekoliv mimo přejezd nebo na nádraží, je také zakázané.

- 3 -



Zážitky během roku

Výstava "Cirkus žije”

Ocenění ve výtvarné soutěži 
„Lidice 2015"

Výstava "Vystavuje TOM”

Výstava "Slunce svítí všem 2015"

V Městské knihovně v Písku jsme měli možnost vystavit naše výtvarné, ale i keramické a jiné práce na téma "cirkus". 
Nevystavovali jsme zde jenom my, ale i naši kamarádi z jiných organizací a tak jsme při vernisáži, kterou zahájil ředitel 
knihovny pan Dub, mohli obdivovat i jejich práce. Všem se  výstava moc líbila. 

    Světlo. Právě na toto téma byla 
vyhlášena soutěž výtvarných ale i jiných 
prací. Naši uživatelé sociálních služeb se 
této soutěže zúčastnili a jejich práce byly 
oceněny. Někteří se vypravili na vernisáž 
přímo do Lidic, kde převzali své ceny. 

    Tom, jeden z našich uživatelů služeb, využil 
začátkem června prostory naší galerie k tomu, aby 
mohl své výtvarné práce tzv. ukázat světu. A že má co 
vystavovat, dokázal všem. Jeho práce jsou opravdu 
působivé. Většina jeho prací vznikla pod vedením 
Mgr. Marceli Uhrové.

          Opět jsme dostali nabídku vystavit 
naše práce, a to jak keramické, tak hlavně 
výtvarné. Tentokrát jsme se dohodli s 
Café&Restaurant AVION air Písek kde jsme 
4. června zahájili výstavu "Slunce svítí 
všem". Tato výstava byla prodejní. Velice 
nás potěšil zájem o naše práce. Děkujeme 
provozovatelům restaurantu a všem 
návštěvníkům. 
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Úspěch v soutěži "Malujeme po síti”

SPARTAKIÁDA pod Libínem 2015 

NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU - Stěhování do jiných prostor  - Karlova 111, Písek

   Zúčastnili jsme se mezinárodní výtvarné 
soutěže "Malujeme po síti", kterou pravidelně 
vyhlašuje Český rozhlas. Protože naše práce 
uspěly, vydali jsem se na vernisáž a zároveň 
jsme to spojili s prohlídkou Kinského zahrady, 
kde se  konala  slavnostní vernisáž.

      Den plný zábavy, sportu, hudby a tance. To přesně 
byla akce, kterou pořádal Stroom Dub pod názvem 
Spartakiáda pod Libínem. Ti, kteří si na dobu spartakiád 
pamatují, vědí, že byly nutné důkladné přípravy, aby vše 
tzv. klaplo. Ani tady tomu nebylo jinak. Podle získaných 
instrukcí jsme nacvičovali sestavu, která byla pro všechny 
zúčastněné organizace stejná a při této akci jsme ji 
zacvičili všichni společně. I přes určité obavy se vše 
vyvedlo a výsledný dojem vypadal moc dobře. Hlavním 
hostem dne byla herečka Bára Hrzánová, která upřímně 
ocenila výkon nás všech.  

        Během měsíce srpna jsme se přestěhovali do nových prostor. Tato 
akce proběhla z důvodu dlouhodobě plánované akce rekonstrukce a 
rozšíření Městské knihovny v Písku. Byly nám nabídnuty náhradní 
prostory v dřívější škole Obchodní akademie v centru města. Za ta léta 
se nám toho v dílnách nastřádalo opravdu mnoho a tak stěhování 
nebylo až tak úplně snadné. Vše jsme ale nakonec zvládli a nyní jsme již 
na jiné adrese.

Zážitky během roku
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Zážitky během roku

Setkání bez hranic 2015

Předvánoční posezení 2015

      Jako již tradičně jsme se zúčastnili prachatického Setkání bez hranic, které pravidelně v listopadu pořádá 
STROOM Dub. Tentokrát se vše odehrávalo na téma "Reklama". Hlavním hostem večera byl odborník na reklamy a 
režisér pan Kohák. O taneční zábavu se postaral zpěvák David Mattioli. A i přesto, že to byl již sedmý ročník této akce, 
všichni se těšíme na ten další. 

    Každý rok před Vánocemi 
uskutečníme přátelské posezení s 
uživateli  služeb, jej ich rodiči a 
kamarády. Jinak tomu nebylo ani tento 
rok. Opět se probíralo co bylo, co bude, 
co nebylo, co nebude....Rodičům a 
všem kdo přišli, jsme nabídli námi 
připravené pohoštění a také jsme jim 
předvedli scénku, s kterou jsme 
vystoupili na nedávné akci "Setkání bez

hranic 2015". Dále probíhala volná diskuze. Vše proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, byla již všude cítit ta správná 
vánoční atmosféra. Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas. 

další ak
ce

Stroj času - interaktivní výstava

HORIZONT se zúčastnil otevření multisenzorické místnosti 

Výlet do záchranné stanice Makov

Návštěvy výstav a akcí ve Sladovně Písek

                                                                                             ..... a mnoho dalších
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Centrum sociálních služeb HORIZONT, o. s.

chráněná pracovní místa

sociálně terapeutické dílny Písek

keramická dílna
- Petra Zikudová

textilní dílna
- Jaroslava Křivanová

tkalcovská dílna
- Jaroslava Křivanová

výtvarný atelier
- Mgr. Marcela Uhrová

sociálně terapeutická dílna Protivín
- Iva Smolová / Ilona Kocová

základní poradenská 
činnost

- Jindřiška Trtková
- Mgr. Martina Pravdová

aktivační doplňkové činnosti
- Mgr. Martina Pravdová

shromáždění

statutární zástupce
- ředitel -

- Jindřiška Trtková

zaměstnanci

klienti

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

pracovní 
terapie

vzdělávání počítače
sociální 

rehabilitace
arteterapie

HORIZONT, o. s.
občanské sdružení

psycholog
- PhDr. Vlasta Hořánková

speciální pedagog
- Mgr. Šárka Nováková

fyzioterapeut
- Mgr. Eva Pipková

Krámek - HORIZONT
- Bernadeta Mrázová, Jaroslava Vituová

ekonomické a administrativní
oddělení

- Jitka Šťastná
- Vít Hamáček

Galerie - HORIZONT

sociální
pracovník

- Mgr. Martina Pravdová

chráněná dílna HORIZONT
- Jaroslava Křivanová

Oragnizační struktura 2015



Bez čísel to nejde
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Bez čísel to nejde
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Bez čísel to nejde
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Bez čísel to nejde
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Co naši klienti na stěhování a nové prostory



VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015


