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KDO JSME
Jsme dobrovolným nevládním neziskovým sdružením s celostátní působností, které je
právnickou osobou a bylo založeno dne 20. 6. 2006 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou
tvoří všichni členové sdružení a která pro účely praktického řízení volí pětičlenný výkonný
výbor. V jeho čele stojí předsedkyně sdružení PhDr. Daniela Rázková. Ve sdružení pracují tři
kmenoví zaměstnanci. Využíváme také smluvní spolupráce s příslušnými odborníky formou
DPP a DPČ. Velmi cenná je i práce dobrovolníků z různých oblastí.

CO DĚLÁME
Posláním našeho sdružení je podporovat slabé, diskriminované a jinak znevýhodněné
občany, kteří se jen těžko uplatňují na pracovním trhu a pomoci jim zvyšovat jejich
kvalifikaci, aby se mohli plnohodnotně zapojit do veřejného života. Růst jejich vzdělanosti a
jejich rovnoprávné postavení ve společnosti, o které usilujeme, má těmto lidem usnadnit
uplatnění na trhu práce a zlepšit tak i celkovou kvalitu jejich života. Naším cílem je, aby se i
jim líbila jejich práce.
V roce 2010 jsme jako svou hlavní aktivitu začali realizovat projekt Duhový most za
využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy v rámci
Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), první svého druhu v Evropě. Cílem
tohoto projektu bylo naučit osoby s těžkým postižením motoriky horních končetin ovládat
počítač pouze hlasem, tedy bez použití rukou. Díky tomuto projektu tak několik desítek těžce
postižených zaklepe na dveře pracovního trhu a ty se jim otevřou. V našich kurzech (pilotní
kurz se čtyřmi účastníky začal i s početnou skupinou novinářů dne 4. 10. 2010), se totiž naučí
tomu, jak se při elektronické komunikaci obejít bez cizí pomoci. Od listopadu 2011 jsme se
stali dále příjemci podpory z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
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zaměstnanost a státního rozpočtu ČR vyhlášeným Ministerstvem práce a sociálních věcí,
v rámci kterých realizujeme tyto projekty: Můj hlas - moje práce - komplexní program
podporovaného zaměstnávání zdravotně znevýhodněných ve Středočeském kraji (reg. č.:
CZ.1.04/3.3.05/68.00130) a Hlas je šance - pracovní integrace těžce zdravotně
postižených (reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/68.00136).
Zároveň se zabýváme projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výzkumu a vývoje a
podpory podnikání.
NAŠE ČINNOST V ROCE 2012
V srpnu 2012 byl zakončen první z řešených projektů Duhový most. V rámci projektu byly
splněny všechny stanovené cíle a díky unikátním hlasovým technologiím MyVoice,
MyDictate a NEWTON Dictate bylo proškoleno 50 účastníků projektu. V průběhu roku byly
současně řešeny další dva výše uvedené projekty Můj hlas – moje práce a Hlas je šance. Díky
získání podpory z ESF jsme tak měli možnost zařadit do výuky hlasových technologií i osoby
se zdravotním postižením mimo Prahu. Ve Středočeském kraji jsme proškolili celkem 8
účastníků a dalších 13 zájemců o výuku hlasových technologií bylo zařazeno do účasti
v projektu. V rámci projektu Hlas je šance bylo v roce 2012 proškoleno 5 účastníků a dalších
13 zájemců v tomto roce zahájilo výuku, kterou dokončí v příštím roce. Všem účastníkům
projektu je nabízena možnost nalezení vhodného pracovního uplatnění, k čemuž je jim dále
také nabízeno možné zařazení do rekvalifikačního kurzu, který jim pomůže při vstupu na
nové pracovní místo. V roce 2012 se podařilo najít zaměstnání pro šest absolventů kurzu
ovládání počítače hlasem.
Výuka hlasových technologií je speciálně upravena dle individuálních potřeb osob se
zdravotním postižením. Nejlépe se osvědčil model dvouměsíčního školení, kdy přednášející
vyučují jednotlivé skupiny v programech MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate a poté je
účastníkům na jeden měsíc zapůjčen notebook k domácímu tréninku. Po tuto dobu jsou
účastníkům k dispozici lektoři a poskytují jim poradenství v případě nejasností.
Po úspěšném zakončení školení jsou již účastníci schopni počítač ovládat hlasem, pracovat
v aplikaci Word, vyhledávat informace na internetu a jeho prostřednictvím komunikovat, což
jim otevírá cestu k nalezení vhodného pracovního místa, o které by se před absolvováním
kurzu nemohli ucházet.
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V roce 2012 jsme se zúčastnili celé řady nejrůznějších akcí včetně celostátních konferencí
zabývajících se tématikou pomoci osobám se zdravotním postižením a odstranění překážek,
které jim brání úspěšně se prosadit ve společnosti. Na některých z nich jsme v praktické
ukázce fungování hlasových technologií předvedli jejich nezpochybnitelnou užitečnost
zejména pro osoby s vážným postižením horních končetin.
Dne 21. března 2012 jsme měli tu čest představit projekt Duhový most na 8. zasedání
Společného monitorovacího výboru Operačních programů Praha - Adaptabilita a Praha –
Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného
projektu OPPA.
Jednání proběhlo v budově Břevnovského kláštera v Praze 6 v reprezentativním
Tereziánském sálu a naše prezentace a přínos aktivit Poloviny nebe ve prospěch osob se
zdravotním postižením byly oceněny zástupcem Evropské komise Aureliem Ceciliem.
V březnu 2012 představilo občanské sdružení Polovina nebe všechny své projekty na
konferenci INSPO 2012, která se specializuje na využití internetu a informačních technologií
ve prospěch lidí se zdravotním postižením - jediná svého druhu v ČR. PhDr. Daniela Rázková
zde přednesla prezentaci pod názvem „Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou
v dalších krajích“, která je také součástí sborníku z této konference.
V rámci ICCHP - mezinárodní konference věnované počítačovým technologiím
pomáhajícím osobám se speciálními potřebami, konané 11. - 13. 7. 2012 v Linci, jsme měli
příspěvek o našich projektech a problematice použití hlasových technologií ve výuce i
následně v zaměstnávání účastníků našich projektů. Příspěvek na téma: „Tělesné postižení
nemusí být fatálním hendikepem“ byl otištěn v anglické verzi ve sborníku z konference.
Občanské sdružení se dále prezentovalo na Veletrhu sociálních služeb na Praze 12 dne
20. 9. 2012. Na veletrhu byly prezentovány sociální služby dostupné v Praze 12 a spádově i v
jiných pražských městských částech.
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Mimořádnou péči jsme věnovali propagaci našich projektů v široké veřejnosti. Díky tomu
se nám podařilo proniknout do celé řady hlavních tištěných i elektronických médií, která
informovala o našich aktivitách (viz rubrika Z médií na naší webové stránce
www.polovinanebe.cz). Důraz, který jsme kladli a klademe na publicitu, není samoúčelný.
Zvyšuje se tím pravděpodobnost, že se o možnosti přihlásit se do některého z kurzů dozví co
největší počet potenciálních zájemců. Oslovit chceme samozřejmě i případné zaměstnavatele,
aby věděli, že naši absolventi se mohou stát užitečnými členy jejich pracovních týmů.
Pro ilustraci je uveden výčet výstupů v médiích:

Název média

Název článku

Datum

Noviny Prahy 12

Vyšší šance zaměstnat se

1/2012

Český rozhlas 2 - Dobrá

Záznam reportáže z výuky Duhového mostu

8.1.2012

Bezplatné unikátní počítačové kurzy už nejen v

1/2012

vůle
Abilympijský zpravodaj

Praze
Zpravodaj IN, Česká unie

Nová šance pro zdravotně postižené ve čtyřech

pro podporované

krajích republiky

Jaro 2012

zaměstnávání
Můžeš.cz „Aktuality“

Kurzy ovládání počítače hlasem už nejsou jen

2.3.2012

pro Pražany
Vozíčkář

Polovina nebe se rozprostřela nad dalšími městy

3/2012

INSPO 2012

Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou

26.3.2012

v dalších krajích
Universal Learning Design

Voice technologies have a power to eliminate

11.-13.7.

physical disabilities (Tělesné postižení nemusí

2013

být fatálním hendikepem)
Články i rozhovory jsou určeny i široké veřejnosti.
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NAŠE ÚSPĚCHY

V souladu s posláním našeho sdružení považujeme za hlavní úspěch to, že se nám daří
stále více zprostředkovat zaměstnání absolventům našich projektů. Do konce roku 2012 to
bylo celkem 14 absolventů, kteří našli uplatnění na trhu práce v různých oblastech, od
administrativy, přes školství až po soukromý sektor. Na těchto pozicích využívají znalosti a
dovednosti získané v kurzech spolu s hlasovými technologiemi a tedy možností ovládat
počítač hlasem. Je potěšitelné, že tento originální způsob podpory v oblasti sociální integrace
má pozitivní praktické výsledky.

PhDr. Daniela Rázková,
předsedkyně o.s. Polovina nebe
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSK ÉHO SDRUŽENÍ POLOVINA NEBE ZA
KALENDÁŘNÍ ROK 201 2

Občanské sdružení vede podvojné účetnictví. Většina níže uvedených nákladů má přímou
návaznost na projekt č. CZ.2.17/2.1.00/32644 Duhový most financovaný z OPPA a na
projekty Hlas je šance č. CZ.1.04/3.3.05/68.00136 a Můj hlas - moje práce č.
CZ.1.04/3.3.05/68.00130 financované z OP LZZ.
Struktura výnosů a nákladů evidovaných v účetnictví sdružení je následující:
VÝNOSY
Bankovní úroky na BÚ……………………………………. 2.635,86 Kč
Dotace OPPA………………………………………………1.513.352,43 Kč
Dotace OPLZZ Hlas je šance………………………………1.970.110,55 Kč
Dotace OPLZZ Můj hlas – moje práce…………………… 2.142.706,01 Kč
Přijaté dary…………………………………………………52.000 Kč
NÁKLADY
Náklady na projekt OPPA Duhový most………………… 1.513.352,43 Kč
Náklady na projekt OPLZZ Hlas je šance………………… 1.970.110,55 Kč
Náklady na projekt OPLZZ Můj hlas – moje práce………. 2.142.706,01 Kč
Režijní náklady sdružení……………………………………35.229,50 Kč
Výnosy z dotace OPPA byly v plné výši použity na určený účel – projekt č.
CZ.2.17/2.1.00/32644 Duhový most.
Výnosy z dotace OPLZZ byly v plné výši použity na určený účel – projet č.
CZ.1.04/3.3.05/68.00136 Hlas je šance.
Výnosy z dotace OPLZZ byly v plné výši použity na určený účel – projekt č.
CZ.1.04/3.3.05/68.00130 Můj hlas – moje práce.

Podklady dodal: Ing. Ivana Wurmová
Externí poskytovatel účetních služeb

Zpracoval: Ing Jan Švec
Finanční manažer
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