
     ohlížela jsem se zpátky v čase od roku 2004 nad tím, proč jsme vznikli a čeho jsme jako organizace do dnešního dne 
dosáhli, co se nám v průběhu  patnácti let podařilo zlepšit a jakou cestou  jsme k tomu dospěli. Ve svých myšlenkách 
jsem se vrátila k období založení sociálně terapeutických dílen v Protivíně a Písku. HORIZONT - nejdříve občanské 
sdružení a od roku 2016 z vyšší moci přejmenován na zapsaný ústav pod označením a registrací HORIZONT, z. ú. v čele 
se správní radou a ředitelem.

     Daný cíl, dostupnost sociální služby a „ dostat lidi s handicapem mezi lidi '' a přirozenou cestou je integrovat, nebylo 
zcela snadné uskutečnit. Část společnosti  nebyla až tak pozitivně naladěná pro  tuto cílovou skupinu lidí a nebyl velký 
zájem o jejich začlenění mezi sebe.  Ale vše zlé již odvál čas a na konec se vše zdařilo.
Sice bez vstupního kapitálu, bez základního vybavení a s velkou obavou, zda bude podaný projekt, tehdy ještě 
vyplácený v eurech, schválený. Vše dopadlo dobře a sociální služby se rozjely naplno podle schváleného projektu, 
nového sociálního zákona a dalších cílů: udržení životního rytmu, pomoc a podpora na cestě k samostatnosti a 
nezávislosti, rozvoj funkčních a sociálních dovedností, eliminace
sociálního vyloučení. 

     Nelze opomenout obětavou práci a pomoc lidí, kteří se v průběhu patnácti let podíleli na založení a rozvoj 
současných stabilních projektů. Díky zkušenostem, poptávce a podpoře jsme na základní službu sociálně 
terapeutických dílen navázaly další služby související,  arteterapii ve výtvarném atelieru, sociální rehabilitaci, získávání 
pracovních dovedností a návyků v keramické a textilní dílně. Pro uživatele s dobrými pracovními výsledky a návyky bylo 
vytvořeno 15 chráněných pracovních míst, ktera jsou kombinována s poskytováním sociální služby. 
Uživatelé sociální služby se zapojují i do činností spojených s prodejem výrobků z dílen v našem obchůdku HORIZONT. 
Svá vzniklá umělecká díla vystavují celoročně v galerii HORIZONT. 
Činnosti a organizace pobytu jsou nastaveny tak, aby co nejvíce odpovídaly běžnému aktivnímu životu zdravého 
člověka.

     Mým úkolem je řídit, vést a koordinovat organizaci s rozpočtem blížící se k 5ti milionům korun v pracovním týmu 10ti 
zaměstnanců pro sociální službu, 15 zaměstnanců na chráněných pracovních místech a 36 uživatelů sociální služby.
Dobrou pohodu a radost si udržujeme doplňkovými činnostmi: pobytem v lázních, výlety za poznáním a krásách naší 
vlasti, účastí na kulturních akcích, setkáních a prezentací naší činnosti.
A plány do budoucna? Stále se ptáme: Co chceme změnit? Čeho dále dosáhnout? K jakému dalšímu cíli se ubírat?

     Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás po celou dobu podporovali, spolupracovali s námi a poskytovali 
hmotné a finanční dary. Děkuji celé správní radě za spolupráci, podporu a pomoc.

Děkuji Vám
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Vážení a milí přátelé, kamarádi,
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Jindřiška Trtková

  ředitelka HORIZONT, z. ú.

Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek:
Adresa: Písek 397 01, Karlova 111
 Telefon: 382 224 105, 606075820 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Číslo reg.: 8975638 
Časový rozsah poskytované služby: 
Pondělí - Pátek 6:30 - 15:30 hod. 
Počet možných uživatelů služby: 24 
Dostupnost: 1.patro bez výtahu

Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Protivín:
Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo náměstí 21
Telefon: 736272448 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Číslo reg.: 8216984 
Časový rozsah poskytované služby: 
Pondělí – Pátek  7:00 – 15:00 hod. -
Počet možných uživatelů služby: 8 
Dostupnost: bezbariérové.

Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Písek

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Protivín



Organizační struktura

Obchůdek - HORIZONT
- prodavačky

ekonomické a administrativní
oddělení

- účetní, ekonom

Galerie - HORIZONT

Centrum sociálních služeb HORIZONT, z. ú.

chráněná dílna HORIZONT
- soc.pracovník přímé péče, vedoucí dílny

chráněná pracovní místa

sociálně terapeutické dílny Písek

keramická dílna
- soc.prac.přímé péče

textilní dílna
- soc.prac.přímé péče

tkalcovská dílna
- soc.prac.přímé péče

výtvarný atelier
- arteterapeut

sociálně terapeutická dílna Protivín
- soc.pracovník přímé péče, vedoucí dílny

základní poradenská 
činnost

- ředitelka - soc.prac.

aktivační doplňkové činnosti
 

zakladatel
Jindřiška Trtková

statutární zástupce
- ředitel -

- Jindřiška Trtková

zaměstnanci

klienti

rada
předseda: 
- PhDr.Vlasta Hořánková
zapisovatel: 
- Mgr.Šárka Nováková
člen: 
- Bc.Marie Barabášová

Revizor: 
- Marie Pišingerová

pracovní 
terapie

vzdělávání počítače
sociální 

rehabilitace arteterapie

HORIZONT, z. ú.
zapsaný ústav

psycholog

speciální pedagog fyzioterapeut

sociální
pracovník

www.oshorizont.cz oshorizont@horizont.cz

Galerie

Vznikly za podpory Úřadu práce v Písku, který je 
od roku 2004 naším partnerem. Posláním projektu
je zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, 
částečně a plně invalidních těžko umístitelných na 
otevřením trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením. Na 
základě uzavřené dohody s ÚP bylo v roce 2018 zaměstnáno 16 
osob.

V obchůdku prodáváme výrobky 
z našich dílen. Těší nás, že se 
výrobky lidem líbí a je o ně čím 
dál tím větší zájem.

Tréninkové pracoviště 
– obchůdek

Galerie HORIZONT je místem, kde můžete spatřit výtvarné práce 
nejen našich uživatelů, ale také dalších vystavovatelů se 
zdravotním postižením. Galerie existuje díky víceleté finanční 
podpoře Města Písek.

Chráněná pracovní místa

Práce ve výtvarné dílně Takto práce v našich dílnách vznikají



Výtvarná soutěž Hasiči

Výlet Vodňany Městské muzeum

Výstava v kavárně psychiatrické léčebnyVýstava Prácheňské muzeum

Předprázdninové posezení

Sladovna -fotbal

Sportovní den STROOM DubPrachatice

Muzeum hodin Protivín

Den v Protivíně

Návštěva nové knihovny

Návštěva muzea - Expozice JITEX

Prácheňské muzeum

Lázně Vráž
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Akce během roku 



Přijaté dary v roce 2019

Lázně Hotel Vráž s.r.o. 94 080 Kč          

Nadace ČEZ 30 000 Kč          

ROTARY CLUB Písek 11 857 Kč          

KONABO Písek 20 000 Kč          

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

Anonymní dary 1 000 Kč            

Chráněná pracovní místa

Příjmy 1 916 409,38

Tržby za vlastní výrobky 167 854,00

Tržby za služby+ost. 58 593,00

Tržby za zboží CHPM 374 937,00

ÚP příspěvek §78 1 315 025,38

Výdaje 1 592 429,23

materiál 13 804,94

spotřeba HM do 40 tis 927,00

spotřeba el.energie 12 906,00

cestovné 1 806,00

ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 23 610,79

nájem+služby s ním spojené 40 012,00

silniční daň 175,00

mzdy + odvody 1 499 187,50

Hospodářský výsledek CHPM 323 980,15

Sociálně terpeutické dílny Písek Sociálně terapeutické dílny Protivín

Počet uživatelů sociální služby Počet uživatelů sociální služby 

během roku 26 během roku 10

Příjmy-základní činnost 1 867 088,65 Příjmy-základní činnost 636 129,84

JK-Individuální projekt V - 

SDO/OSOV/157/19 1 596 118,03

JK-Individuální projekt V - 

SDO/OSOV/158/19 616 129,84

Dotace Města Písek sociál 131 000,00 Dotace Města Protivín sociál 20 000,00

Úřad práce-příspěvek  §78 OZP,ZTP 109 970,62   

Nadační příspěvek ČEZ 30 000,00

Příjmy-činnosti navazující 277 276,75 Příjmy-činnosti navazující 131 102,28

Fakultativní služby 146 651,75 Přefakturace spotř.materiálu 4 088,00

Dary 83 717,00 Fakultativní služby 79 794,28

Dotace Města Písek Galerie 25 500,00 Dary 47 220,00

Krytí odpisů z daru - z.j. 21 408,00

Výdaje-základní činnost 1 892 895,97 Výdaje -základní činnost 638 946,83

Materiál 32 755,00 Materiál 18 748,00

HM do 40 tis 36 336,00 HM do 40 tis 199,00

Cestovné 3 293,00 Cestovné 884,00

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

Služby spojené s nájmem 95 524,00 Ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 16 551,33

Ostatní služby :tel,poštovné,pojišt. 41 435,63 Opravy 366,00

Opravy 20 804,34 Mzdy+odvody 585 261,00

Silniční daň 62,50 Silniční daň 37,50

Mzdy+odvody 1 528 181,50

Výdaje-činnost navazující 281 632,75 Výdaje-činnost navazující 131 102,28

Materiál 18 945,00 Materiál 7 127,03

HM do 40 tis 4 916,00 HM do 40 tis 805,00

Cestovné 1 051,00 Cestovné 10 249,00

Služby-reh.pobyt,poštovné,doprava 

uživatelů,nájem Galerie 168 681,75

Služby-reh.pobyt,poštovné,doprava 

uživatelů 91 421,25

Mzdy 62 175,00 Mzdy 20 325,00

Silniční daň 100,00 Silniční daň 1 175,00

Odpisy 25 764,00

Hospod.výsledek základní činnost -25 807,32 Hospod.výsledek základní činnost -2 816,99

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

Správa organizace

příjmy-úroky z BÚ 170,81

výdaje-bankovní poplatky 6 441,00

Hospodářský výsledek -6 270,19

CELKEM ZA HORIZONT, z. ú.

Příjmy za HORIZONT, z. ú. 4 828 177,71

Výdaje za HORIZONT,z. ú. 4 543 448,06

Hospodářský výsledek za z. ú. 284 729,65
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Ekonomická část

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Písek

na provozní náklady každoročně
přispívá Město Protivín

Všem podporovatelům moc děkujeme.

Akce během roku 

Vánoční besídkaVýlet Kašperk

a mnoho dalších

zážitkù...

Dar od ČEZ byl použit do vybavení textilní dílny
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Název organizace: HORIZONT, z. ú.  Adresa: 398 11 Protivín, K Lomu č.p. 239
Organizační forma: zapsaný ústav, nestátní neziskové

Datum a místo registrace: 21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha
Číslo:  VS/1-1/44056/00-R IČ: 708 81 553 

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

WEB: www.oshorizont.cz
Předmět činnosti: zřizování a provozování nestátní sociální služby


