
Nejsem sice pøíznivec velkého bilancování, ale již po  ètrnácté pøipomínám, že urèité informace jsou potøebné a ze 
zákona žádoucí. Jsou roky horší – prùmìrné a zase lepší.
Letos všechno dobøe do sebe zapadalo a ve všem se nám daøilo. Tøíletý individuální projekt jsme zdárnì ukonèili a již 
máme pøislíbeny peníze na další etapu poskytování sociální služby. Tato jistota vnáší do celého provozu klid a pohodu.
Myslím si, že HORIZONT, z.ú. má na veøejnosti již své jméno a postavení. V dílnách v Písku a Protivínì je v naší péèi 32 
klientù kteøí žijí ve spoleèné domácnosti u svých rodin, a tím se naše podpora pøenáší i na tyto rodiny. U patnácti našich 
klientù se nám podaøilo získat a rozvinout pracovní návyky do takové míry, že mohli pøejít do pracovního procesu na 
chránìná pracovní místa v keramické a textilní dílnì.. Dochází u nich ke kombinaci sociální služby a pracovního 
zaøazení. Nejsou to lidé, kteøí by se vyhýbali pracovní èinnosti, ale jejich zdravotní znevýhodnìní je takového rázu, že je 
pro nì nemožné uplatnìní na bìžném otevøeném trhu práce. Pøi tom handicap neznamená neschopnost a nevùle 
klienta se zapojit, ale nastavení pracovních podmínek neodpovídá jeho zdravotním možnostem a je omezující. 
Individuálním pøístupem ke každému klientovi se nám zatím daøí toto omezení odbourávat. Každý rok se snažíme 
posouvat dále v kvalitì poskytované služby a v dalších navazujících aktivitách vzdìlávacích, zábavných a ozdravných. 
Dìkuji všem sponzorùm a drobným dárcùm, díky kterým si dovybavujeme dílny o potøebný nábytek -  židle, stoly a 
pracovní materiál. Dìkuji zamìstnancùm za lidský pøístup ke klientùm, svìdomitou a kreativní práci.

Pøeji další krásný a úspìšný pracovní rok

Vážení a milí pøátelé, všichni naši sympatizující!
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Jindøiška Trtková

  øeditelka HORIZONT, z. ú.

Sociálnì terapeutické dílny HORIZONT Písek:
Adresa: Písek 397 01, Karlova 111
 Telefon: 382 224 105, 606075820 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Èíslo reg.: 8975638 
Èasový rozsah poskytované služby: 
Pondìlí - Pátek 6:30 - 15:30 hod. 
Poèet možných uživatelù služby: 24 
Dostupnost: 1.patro bez výtahu

Sociálnì terapeutické dílny HORIZONT Protivín:
Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo námìstí 21
Telefon: 736272448 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Èíslo reg.: 8216984 
Èasový rozsah poskytované služby: 
Pondìlí – Pátek  7:00 – 15:00 hod. -
Poèet možných uživatelù služby: 8 
Dostupnost: bezbariérové.

Sociální služba §67 Sociálnì terapeutické dílny zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách ve znìní pozdìjších pøedpisù:

na provozní náklady každoroènì
pøispívá Mìsto Písek

na provozní náklady každoroènì
pøispívá Mìsto Protivín
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Galerie

Vznikly za podpory Úøadu práce v Písku, který je 
od roku 2004 naším partnerem. Posláním projektu
je zamìstnávání osob zdravotnì znevýhodnìných, 
èásteènì a plnì invalidních tìžko umístitelných na 
otevøením trhu práce, ohrožených sociálním vylouèením. Na 
základì uzavøené dohody s ÚP bylo v roce 2018 zamìstnáno 16 
osob.

V obchùdku prodáváme výrobky 
z našich dílen. Tìší nás, že se 
výrobky lidem líbí a je o nì èím 
dál tím vìtší zájem.

Tréninkové pracovištì 
– obchùdek

Galerie HORIZONT je místem, kde mùžete spatøit výtvarné práce 
nejen našich uživatelù, ale také dalších vystavovatelù se 
zdravotním postižením. Galerie existuje díky víceleté finanèní 
podpoøe Mìsta Písek.

Chránìná pracovní místa

Za naše výtvarné práce sklízíme ocenìní v Èeské republice i za hranicemi.



www.oshorizont.cz oshorizont@horizont.cz

Akce bìhem roku 

l

l 

l

 Týdenní pobyt v Hotelu Láznì Vráž za èásteèné podpory samotných lázní jako každý rok dopøál plno relaxace tomu kdo mìl zájem 
Kdo se nezúèastnil pobytu, mohl si užít jednodenní výlet s léèebnou procedurou v Hotelu Láznì Vráž, díky finanènímu daru od 

Komunitní Nadace Blanicko-Otavské.  Rádi se uèíme novým kuchaøským dovednostem.

l l

l

 Pozvali jsme pøátele ze Stroomu Dub na utkání „Èlovìèiáda” do dílen v Písku - bylo to pøíjemné setkání  Výstava našich výtvarných 
prací a keramických výrobkù „Slunce svítí všem” v Prácheòském Muzeu Písek  Cipískovištì - nic co se dìje v Písku nebo v 
Protivínì neunikne naší pozornosti

l

l

 Sportovní den v Protivínì navštívili i píseèáci - spoleènì jsme mezi sebou pomìøili síly v rùzných sportovních disciplínách a potom 
spoleènì odmìnili obèerstvením  Výstava v Protivínì o životì Marty Krásové

l l

l

 Spartakiáda v Prachaticích na pozvání od Stroom Dub - poctivì nacvièeno - super nejen sportovní zážitek  Do Sladovny máme 
blízko - rádi se úèastníme nových aktivit  Výlet do Pohádkové kovárny Selibov



Pøijaté dary v roce 2018

Láznì Hotel Vráž s.r.o. 109 200 Kè        

ROTARY CLUB Písek 40 053 Kè          

KONABO Písek 20 000 Kè          

Zdraví FIT, s.r.o. 5 000 Kè            

David Žák Písek 2 000 Kè
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Ekonomická èást

na provozní náklady každoroènì
pøispívá Mìsto Písek

na provozní náklady každoroènì
pøispívá Mìsto Protivín

Všem podporovatelùm moc dìkujeme.

Sociálnì terpeutické dílny Písek Sociálnì terapeutické dílny Protivín

Poèet uživatelù sociální služby Poèet uživatelù sociální služby 

bìhem roku 25 bìhem roku 10

Pøíjmy-základní èinnost 1 864 280,67 Pøíjmy-základní èinnost 752 619,80

JK-Individuální projekt IV - 

SZSS/OSVZ/166/16 1 440 670,05

JK-Individuální projekt IV - 

SZSS/OSVZ/166/16 668 619,80

JK-SD/OSVZ/64/16(98000-22439) 150 000,00 JK-SD/OSVZ/64/16 64 000,00

Dotace Mìsta Písek sociál 126 000,00 Dotace Mìsta Protivín sociál 20 000,00

Úøad práce-pøíspìvek  §78 OZP,ZTP 147 610,62

Pøíjmy-èinnosti navazující 344 760,24 Pøíjmy-èinnosti navazující 114 159,00

Fakultativní služby 154 378,24 Pøefakturace spotø.materiálu 0,00

Dary 143 474,00 Fakultativní služby 73 380,00

Dotace Mìsta Písek Galerie 25 500,00 Dary 40 779,00

Krytí odpisù z daru - z.j. 21 408,00

Výdaje-základní èinnost 1 893 094,28 Výdaje -základní èinnost 760 100,52

Materiál 80 381,30 Materiál 33 946,50

HM do 40 tis 63 385,46 HM do 40 tis 17 122,10

Cestovné 2 277,00 Cestovné 986,00

Nájem 134 504,00 Nájem+služby spojené s nájmem 16 900,00

Služby spojené s nájmem 210 870,00 Ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 16 143,92

Ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 47 017,34 Opravy 680,00

Opravy 18 023,43 Mzdy+odvody 674 094,00

Silnièní daò 653,00 Silnièní daò 228,00

Mzdy+odvody 1 335 982,75

Výdaje-èinnost navazující 349 116,24 Výdaje-èinnost navazující 114 159,00

Materiál 41 347,24 Materiál 3 390,00

HM do 40 tis 43 857,00 HM do 40 tis 63,00

Cestovné 1 609,00 Cestovné 8 955,00

Služby-reh.pobyt,poštovné,doprava 

uživatelù,nájem Galerie 173 838,00

Služby-reh.pobyt,poštovné,doprava 

uživatelù,nájem Galerie 78 901,00

Mzdy 62 214,00 Mzdy 20 736,00

Silnièní daò 487,00 Silnièní daò 2 114,00

Odpisy 25 764,00

Hospod.výsledek základní èinnost -28 813,61 Hospod.výsledek základní èinnost -7 480,72

Hospod.výsledek èinnosti navazující -4 356,00 Hospod.výsledek èinnosti navazující 0,00

Chránìná pracovní místa Správa organizace

Pøíjmy 1 622 584,38 pøíjmy-úroky z BÚ 105,61

Tržby za vlastní výrobky 130 022,00 výdaje-bankovní poplatky 6 383,00

Tržby za služby+ost. 51 369,00 Hospodáøský výsledek -6 277,39

Tržby za zboží CHPM 353 008,00

ÚP pøíspìvek §78 1 088 185,38

Výdaje 1 351 060,13

materiál 24 133,20

spotøeba HM do 40 tis 1 846,00

spotøeba el.energie 13 336,00

cestovné 3 845,00

ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 14 426,68

nájem+služby s ním spojené 63 827,00 CELKEM ZA HORIZONT, z. ú.
silnièní daò 543,00

mzdy + odvody 1 229 103,25 Pøíjmy za HORIZONT, z. ú. 4 698 509,70

Výdaje za HORIZONT,z. ú. 4 473 913,17

Hospodáøský výsledek 271 524,25 Hospodáøský výsledek za z. ú. 224 596,53

Akce bìhem roku 

l Výlet do Safari parku Dvùr Králové se vydaøil nejen poèasím, ale i skvìlými zážitky se zvíøaty v otevøených výbìzích

l

l

 Jubilejní 10. Setkání bez hranic v Prachaticáích tentokrát formou plesu bez soutìžení pøineslo spoustu zábavy - Standa Hložek 
všechny strhl svojí energií k tanci a zpìvu  Pøi vánoèní besídce jsme zavzpomínali co pøinesl rok 2018 a popøáli si do dalšího roku 
hlavnì hodnì zdraví
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Název organizace: HORIZONT, z. ú.  Adresa: 398 11 Protivín, K Lomu è.p. 239
Organizaèní forma: zapsaný ústav, nestátní neziskové

Datum a místo registrace: 21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ÈR - Praha
Èíslo:  VS/1-1/44056/00-R IÈ: 708 81 553 

Telefon: 382 224 105, 605 416 913 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz

WEB: www.oshorizont.cz
Pøedmìt èinnosti: zøizování a provozování nestátní sociální služby
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