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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 pracuje
osm kmenových zaměstnanců. Využíváme také smluvní spolupráce s příslušnými odborníky
formou DPP a DPČ. Velmi cenná je i práce dobrovolníků z různých oblastí.

NAŠE POSLÁNÍ A ČINNOST
Naším posláním 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.
Od listopadu 2011 jsme se stali dále příjemci podpory z ESF v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a tak jsme v roce 2013 jako svoje hlavní aktivity
realizovali a zakončili dva projekty Hlas je šance a Můj hlas – moje práce a zahájili realizaci
schválených projektů I ty můžeš pracovat – hlasem! a Pracovat bez rukou lze! Cílem všech
těchto projektů je naučit osoby s těžkým postižením motoriky horních končetin ovládat
počítač pouze hlasem, tedy bez použití horních končetin. V rámci těchto projektů se také ve
spolupráci s pracovníky Poloviny nebe a vybraných zaměstnavatelů daří umisťovat desítky
osob se zdravotním postižením na pracovním trhu. V našich kurzech (pilotní kurz - v rámci již
zakončeného projektu Duhový most - 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.
Výuka hlasových technologií je speciálně upravena dle individuálních potřeb osob se
zdravotním postižením. Nejlépe se osvědčil model dvou až tříměsíčního školení, kdy
přednášející vyučují jednotlivé skupiny v programech MyVoice, MyDictate a NEWTON
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Dictate a poté je účastníkům na jeden až dva měsíce 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.
V červenci 2013 jsme za využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a
hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), začali
realizovat projekt Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe.
Zároveň se zabýváme projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výzkumu a vývoje a
podpory podnikání.

NAŠE ČINNOST V ROCE 2013
V říjnu 2013 byly zakončeny dvouleté projekty Hlas je šance a Můj hlas – moje práce.
V rámci obou projektu byly splněny všechny stanovené cíle a díky unikátním hlasovým
technologiím MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate bylo proškoleno celkem 53 účastníků
projektu.
Projekt „Hlas je šance – pracovní integrace těžce zdravotně postižených“, reg. č.:
CZ.1.04/3.3.05/68.00136
Projekt „Hlas je šance“ byl realizován v období 1. 11. 2011 – 31. 10. 2013 občanským
sdružením Polovina nebe za podpory Evropského sociálního fondu ČR (ESF CR) v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Ministerstva práce a sociálních věci
ČR.
Projekt byl zaměřený na podporu a rozvoj služeb vedoucích k aktivizaci a motivaci
cílových skupin těžce zdravotně znevýhodněných osob v Plzeňském, Královéhradeckém a
Jihomoravském kraji, jejich vzdělávání a nalezení místa na pracovním trhu.
V rámci projektu byly úspěšně splněny všechny monitorovací indikátory.
Projekt „Hlas je šance“ účastníkům z cílové skupiny zprostředkoval adekvátní vzdělání v
oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií, ve spolupráci se
zaměstnavatelem nabídl potřebným účastníkům rekvalifikační kurz a tím umožnil jejich vstup
na pracovní trh. V další části projektu hledal realizační tým pro cílovou skupinu vhodné
pracovní pozice a dále ji podporoval v průběhu zaměstnání.
Prostřednictvím pěti klíčových aktivit projekt pomáhal cílové skupině překonávat
překážky, které jim bránily ve vstupu na trh práce. Tyto klíčové aktivity probíhaly v souladu
s původním harmonogramem projektu.
V klíčové aktivitě Ovládání PC hlasem – školení bylo v průběhu projektu v šesti cyklech
proškoleno dvacet osm účastníků, kteří získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Tato
školení probíhala v pronajatých bezbariérových prostorách (Obchodní akademie Jánské lázně,
státní příspěvkové centrum Kociánka v Brně, Liga vozíčkářů o.s. v Brně, Newton College a.s.
či v místě bydliště dle možností jednotlivých účastníků projektu.
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Klíčovou aktivitu Rekvalifikace využilo prostřednictvím účasti na akreditovaných
rekvalifikačních kurzech „Tvorba www stránek“ dvanáct účastníků, kteří získali osvědčení o
kvalifikaci za úspěšné absolvování vzdělávacího programu.
Do aktivity Zaměstnávání bylo zapojeno jedenáct absolventů školení, kteří byli po dobu
minimálně 6 měsíců zaměstnáni na částečný úvazek ve společnosti BMI. V průběhu projektu
byl tento zaměstnavatel vytipován vzhledem k nabídce vhodných pozic i ke svému
vstřícnému postoji k cílové skupině, a v průběhu aktivity podporoval realizační tým cílovou
skupinu, aby na pracovních pozicích obstála.
Klíčová aktivita Podpůrné služby, tedy služby bilanční diagnostiky, psychosociálního
specialisty a specialisty na pracovněprávní oblast, byla všem osobám cílové skupiny
k dispozici v průběhu celé jejich účasti v projektu.
V rámci projektu byl vytvořen jeden nově vytvořený produkt - brožura „Krok za krokem –
Prohlížeč Chrome hlasovým ovládáním MyVoice + MyDictate + NEWTON Dictate“. Tento
produkt je vyhotoven ve formě přehledné brožury s popisem postupů jednotlivých úkonů
práce s programem MS Word 2010, ve spolupráci s programy umožňujícími hlasové
ovládání: MyVoice + MyDictate + NEWTON Dictate.
Brožura slouží jak v rámci výuky pro samostudium účastníků a opakování vyučované
látky, tak pro samotné vedení výuky lektory i k další propagaci a publicitě projektu.
Tento produkt se také stal vhodnou učební pomůckou pro cílovou skupinu, která přínos
hlasových technologií objeví až po skončení projektu, a zajistí tak předání know-how
nabytého v průběhu projektu dalším osobám z cílové skupiny. Prostřednictvím produktu také
bude zajištěna další udržitelnost projektu.
Dodržení pravidel realizace projektu prokázala daňová kontrola Finančního úřadu pro
hlavní město Praha a potvrdil je také výrok auditora firmy BDO Audit, s.r.o., který zní: Podle
našeho názoru příjemce podpory dodržel při realizaci projektu „Hlas je šance – pracovní
integrace těžce zdr. postižených“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00136, ve všech
významných ohledech podmínky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obě
kontroly byly zaměřené na Ověření dodržení podmínek Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost při realizaci projektu.
Účastník projektu Michael Vidura z Brna, který si chtěl v praxi vyzkoušet, jak se dá
počítač plnohodnotně ovládat hlasem řekl: "Pochopil jsem, že máme to štěstí žít v době, kdy je
důležité, co máte v hlavě a ne jaké máte tělo. Zkušenost s hlasovým ovládáním PC mě
inspirovala k sepsání povídky Asík 2, která vyhrála 1. místo v literární soutěži Internet a můj
hendikep 2013, kterou vyhlašuje pořadatel konference INSPO.“
Projekt „Můj hlas – moje práce – komplexní program podporovaného zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných ve Středočeském kraji“, reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/68.00130
Projekt „Můj hlas – moje práce - komplexní program podporovaného zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných ve Středočeském kraji“ byl realizován v období 1. 11. 2011 – 31.
10. 2013 občanským sdružením Polovina nebe za podpory Evropského sociálního fondu ČR
(ESF CR) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Ministerstva práce a
sociálních věci ČR.
Projekt byl zaměřený na podporu a rozvoj služeb vedoucích k aktivizaci a motivaci
cílových skupin těžce zdravotně znevýhodněných osob ve Středočeském kraji, jejich
vzdělávání a nalezení místa na pracovním trhu.
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V rámci projektu byly splněny všechny monitorovací indikátory.
Projekt „Můj hlas – moje práce“ účastníkům z cílové skupiny zprostředkoval adekvátní
vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií, ve spolupráci
s potenciálními zaměstnavateli nabídl potřebným účastníkům rekvalifikační kurz a tím
umožnil jejich vstup na pracovní trh. V další části projektu hledal realizační tým pro cílovou
skupinu vhodné pracovní pozice a dále ji podporoval v průběhu zaměstnání.
Prostřednictvím pěti klíčových aktivit projekt pomáhal cílové skupině překonávat
překážky, které jim bránily ve vstupu na trh práce. Tyto klíčové aktivity probíhaly v souladu s
harmonogramem projektu.
V klíčové aktivitě Ovládání PC hlasem – školení bylo v průběhu projektu v pěti cyklech
proškoleno dvacet pět účastníků, kteří získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Tato
školení probíhala jak ve školicí místnosti realizátora projektu, tak v pronajaté místnosti v
Kladně či v místě bydliště dle možností jednotlivých účastníků projektu.
Klíčovou aktivitu Rekvalifikace využilo prostřednictvím účasti na akreditovaných
rekvalifikačních kurzech „Tvorba www stránek“ a „Pracovník v sociálních službách“ dvanáct
účastníků, kteří získali osvědčení o kvalifikaci za úspěšné absolvování vzdělávacího
programu.
Do aktivity Zaměstnávání bylo zapojeno třináct absolventů školení, kteří byli po dobu
minimálně 6 měsíců zaměstnáni na částečný úvazek ve společnostech BMI, Obslužná a
Frigera 21. V průběhu projektu byli tito zaměstnavatelé vytipováni vzhledem k vhodným
pozicím i ke svému vstřícnému postoji k cílové skupině, a v průběhu aktivity podporoval
realizační tým cílovou skupinu, aby obstáli na pracovních pozicích.
Klíčová aktivita Podpůrné služby, tedy služby bilanční diagnostiky, psychosociálního
specialisty a specialisty na pracovněprávní oblast, byla všem osobám cílové skupiny
k dispozici v průběhu celé jejich účasti v projektu.
V rámci projektu byl vytvořen jeden nově vytvořený produkt - brožura „Krok za krokem MS Word hlasovým ovládáním MyVoice + MyDictate + NEWTON Dictate“. Tento produkt
je vyhotoven ve formě přehledné brožury s popisem postupů jednotlivých úkonů práce
s programem MS Word 2010, ve spolupráci s programy umožňujícími hlasové ovládání:
MyVoice + MyDictate + NEWTON Dictate.
Brožura slouží jak v rámci výuky pro samostudium účastníků a opakování vyučované
látky, tak pro samotné vedení výuky lektory i k další propagaci a publicitě projektu.
Tento produkt se také stal vhodnou učební pomůckou pro cílovou skupinu, která přínos
hlasových technologií objeví až po skončení projektu, a zajistí tak předání know-how
nabytého v průběhu projektu dalším osobám z cílové skupiny. Prostřednictvím produktu také
bude zajištěna další udržitelnost projektu.
Dodržení pravidel realizace projektu potvrdil výrok auditora firmy BDO Audit, s.r.o.
Provedený audit byl zaměřený na ověření dodržení podmínek Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost při realizaci projektu.
Dodržení pravidel realizace projektu prokázal výrok auditora firmy BDO Audit, s.r.o.,
který zní: Podle našeho názoru příjemce podpory dodržel při realizaci projektu „Můj hlas moje práce – komplexní program podporovaného zaměstnávání zdravotně znevýhodněných
ve Středočeském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00130, ve všech významných
ohledech podmínky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Slovy naší absolventky, Kristiny Pochmanové, z Kladna, jsou „hlasové technologie klíčem
otevírajícím lidem s handicapem nové obzory a možnosti“ a dokládá to svými zkušenostmi ze
Speciální pečovatelské služby zajišťující potřebnou osobní asistenci, kterou sama denně
využívá.
Projekt „Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh práce
v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/96.00199
Projekt „Pracovat bez rukou - lze!“ byl zahájen 1. března 2013 občanským sdružením
Polovina nebe za podpory Evropského sociálního fondu ČR (ESF CR) v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Ministerstva práce a sociálních věci ČR.
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb, včetně bilanční a pracovní
diagnostiky, vedoucích k aktivizaci a motivaci cílové skupiny - fyzických osob s postižením
motoriky horních končetin a zhoršeným zrakem či zhoršenou orientací na obrazovce v
Libereckém kraji, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na pracovním trhu.
Projekt podporuje tvorbu a realizaci komplexních programů zaměstnanosti ve spolupráci s
odborníky z dalších organizací s důrazem na využití nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost CS. Cílem projektu je naučit cílovou skupinu ovládat PC hlasem
a tím umožnit snadnější vstup na pracovní trh.
Prostřednictvím celkem pěti aktivit pomáhají pracovníci realizačního týmu cílové skupině
překonat překážky, které jí brání při hledání pracovního uplatnění, zprostředkovává
účastníkům adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií
a tím umožnění vstupu na pracovní trh.
Inovativním prvkem projektu je využití nejmodernějších technologií ovládání počítače
hlasem včetně hlasové syntézy umožňující ovládání PC hlasem i osobám se zhoršeným
zrakem či orientací. Všechny aktivity kladou důraz na individuální přístup k osobám z CS.
Jedním z hlavních výstupů projektu bude zaměstnání celkem 10 osob z cílové skupiny.
V klíčové aktivitě Školení - ovládání PC hlasem bylo do konce roku 2013 v rámci
jednoho cyklu proškoleno 6 účastníků, z toho 5 úspěšně a ti získali certifikát o úspěšném
absolvování kurzu. V tomto roce byly také započaty další dva cykly školení s devíti
účastníky. Aktivita Rekvalifikace a Zaměstnávání do konce roku 2013 probíhala formou
konzultací s účastníky a zjišťování jejich pracovních možností. Na základě těchto získaných
informací docházelo k výběru vhodných rekvalifikačních kurzů pro vstup na nabízená
pracovní místa.
Projekt „I Ty můžeš pracovat – hlasem!“, reg. č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00249
Projekt „I Ty můžeš pracovat - hlasem!“ byl zahájen 1. března 2013 občanským sdružením
Polovina nebe za podpory Evropského sociálního fondu ČR (ESF CR) v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Ministerstva práce a sociálních věci ČR.
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb, včetně bilanční a pracovní
diagnostiky, vedoucích k aktivizaci a motivaci cílové skupiny - fyzických osob s postižením
motoriky horních končetin a zhoršeným zrakem či zhoršenou orientací na obrazovce ve
Středočeském, Jihočeském kraji a Praze, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na
pracovním trhu.
6
Polovina nebe, o. s.,

K dolům 73/65, 143 00 Praha 12

www.polovinanebe.cz

Projekt podporuje tvorbu a realizaci komplexních programů zaměstnanosti ve spolupráci s
odborníky z dalších organizací s důrazem na využití nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost CS.
Prostřednictvím celkem pěti aktivit projekt pomáhá cílové skupině překonat překážky,
které jí brání ve vstupu na trh práce, zprostředkovává jí adekvátní vzdělání v oblasti ovládání
počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnění vstupu na pracovní trh.
Inovativním prvkem projektu je využití nejmodernějších technologií ovládání počítače
hlasem včetně hlasové syntézy umožňující ovládání PC hlasem i osobám se zhoršeným
zrakem či orientací.
Všechny aktivity kladou důraz na individuální přístup k osobám z CS. Jedním z hlavních
výstupů projektu bude zaměstnání celkem 14 osob z cílové skupiny.
V klíčové aktivitě Školení - ovládání PC hlasem bylo do konce roku 2013 v rámci čtyř
cyklů úspěšně proškoleno 8 účastníků, kteří získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
V tomto roce byly také započaty další čtyři cykly školení s osmi účastníky. Aktivita
Rekvalifikace a Zaměstnávání do konce roku 2013 probíhala formou konzultací s účastníky a
zjišťování jejich pracovních možností. Na základě těchto získaných informací docházelo
k výběru vhodných rekvalifikačních kurzů pro vstup na nabízená pracovní místa.
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe“, reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/36369
Od 1. července 2013 se stala Polovina nebe realizátorem projektu Vzdělávání zaměstnanců
Poloviny nebe, který má za cíl komplexní zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců i
profesionální přístup a zlepšení služeb klientům a zefektivnění organizace práce.
Vzdělávací školení a aktivity budou probíhat formou školení vytvořených na míru
zaměstnanců poskytujících služby. V roce 2013 došlo k přípravám těchto školení.

PUBLICITA
V roce 2013 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 jemné motoriky.
V březnu 2013 představilo občanské sdružení Polovina nebe všechny své projekty na
konferenci INSPO 2013, 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 o úspěšném zaměstnávání absolventů kurzu Ovládání počítače
hlasem.
Polovina nebe se v květnu 2013 také prezentovala se svými projekty na celorepublikové
soutěži pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením Abilympiáda
v Pardubicích. Při této příležitosti měli účastníci možnost vyzkoušet si hlasové technologie a
využít možnosti zapojení se do některého z realizovaných projektů.
Občanské sdružení se dále prezentovalo na Veletrhu sociálních služeb na Praze 12 dne
19. 9. 2013. Na veletrhu byly prezentovány sociální služby dostupné v Praze 12 a spádově i v
jiných pražských městských částech.
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Ve dnech 19. 9. – 20. 9. 2013 proběhl VIII. ročník konference Vysokoškolské studium bez
bariér pořádaný Technickou univerzitou v Liberci. Na této konferenci bylo občanské sdružení
Polovina nebe prezentováno v rámci přednášky Hlasové technologie na pomoc
handicapovaným. Posluchači se zde dozvěděli o historii Poloviny nebe, její současné činnosti
a o projektech, které pořádá. Zájemci se zde také mohli seznámit se základním ovládáním
počítače hlasem, které se vyučuje v projektech a informovat se konkrétně o projektech.
Mimořádnou péči jsme věnovali propagaci našich projektů v široké veřejnosti. Informace
o občanském sdružení Polovina nebe šíříme prostřednictvím našich webových stránek
www.polovinanebe.cz a veřejnosti poskytujeme o naší činnosti průběžné informace i
prostřednictvím sociálních sítí, máme zaregistrovaný profil na Facebooku.
Byly natočeny reportáže v České televizi o činnostech našeho sdružení Polovina nebe, o
průběhu realizace projektů a o výukách v Brně, Žirči.
Podařilo se nám proniknout i do celé řady hlavních tištěných i elektronických médií, která
informovala o našich aktivitách. 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

1/2013

Abilympijský zpravodaj

Jedinečná šance, jak se naučit ovládat počítač hlasem

2/2013

Právo

Zaměstnávat zdravotně postižené se vyplácí

10. 7. 2013

Noviny Prahy 12

30. 8. 2013

Kladenský deník

Článek o absolventu našeho kurzu ovládání počítače
hlasem Pavlu Burdovi
Rozhovor s ředitelkou Poloviny nebe PhDr. Danielou
Rázkovou
Naučili se ovládat počítač hlasem

www.helpnet.cz

Hlas nahradí klávesnici i tužku

15. 10. 2013

MF Dnes, kraj Hradecký

Postižení lidé se naučili ovládat počítač hlasem

22. 10. 2013

www.helpnet.cz

Váš počítač Vás při práci poslechne na slovo

22.10.2013

Královéhradecký deník

25. 10. 2013

City Dnes

Projekt „Hlas je šance“ nabídl práci hendikepovaným
lidem
Hlasem na počítač

Magazín MF Dnes

Inzerát Váš hlas má sílu bourat bariéry.

28. 11. 2013

MF Dnes, pražské vydání

Inzerát Váš hlas má sílu bourat bariéry.

12. 12. 2013

MF Dnes, pražské vydání

Inzerát Váš hlas má silu bourat bariéry.

18. 12. 2013

Abilympijský zpravodaj

Projekt „Hlas je šance“ nabídl práci hendikepovaným
lidem

12/2013

Noviny Prahy 12

12.9.2013
14. 10. 2013

12/2013

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
pomáhat zprostředkovat zaměstnání stále většímu počtu absolventům našich projektů. Do
konce roku 2013 to bylo celkem 34 absolventů, kteří našli uplatnění na trhu práce v různých
oblastech, od státní správy, 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.
PODĚKOVÁNÍ

PhDr. Daniela Rázková,
předsedkyně o.s. Polovina nebe
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POLOVINA
NEBE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013

Občanské sdružení vede podvojné účetnictví. Většina níže uvedených nákladů má přímou
návaznost na 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……………………………………. .3.760,34 Kč
Dotace OPPAVzdělávání zam. Poloviny nebe..……………157.111,19 Kč
Dotace OPLZZ Hlas je šance………………………………3.655.477,26 Kč
Dotace OPLZZ Můj hlas – moje práce…………………… 3.349.279,94 Kč
Dotace OPLZZ I ty můžeš pracovat – hlasem!..................... 1.778.342,38 Kč
Dotace OPLZZ Pracovat bez rukou lze…………………….1.899.481,44 Kč
Přijaté dary………………………………………………….56.604,26 Kč
NÁKLADY
Náklady na projekt OPPA Vzdělávání zam. Poloviny nebe157.111,19 Kč
Náklady na projekt OPLZZ Hlas je šance………………… 3.655.477,26 Kč
Náklady na projekt OPLZZ Můj hlas – moje práce………. 3.349.279,94 Kč
Náklady na projekt OPLZZ I ty můžeš pracovat – hlasem!.1.778.342,38 Kč
Náklady na projekt OPLZZ Pracovat bez rukou lze……….1.899.481,44 Kč
Režijní náklady sdružení…………………………………...56.604,26 Kč
Výnosy z dotace OPPA byly v plné výši použity na určený účel – projekt č.
CZ.2.17/2.1.00/36369 Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe.
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.
Výnosy z dotace OPLZZ byly v plné výši použity na určený účel – projekt č.
CZ.1.04/2.1.01/91.00249 I ty můžeš pracovat – hlasem!.
Výnosy z dotace OPLZZ byly v plné výši použity na určený účel – projekt č.
CZ.1.04/3.3.05/96.00199 Pracovat bez rukou lze!

Podklady dodal: Ing. Ivana Wurmová
Externí poskytovatel účetních služeb

Zpracoval: Ing Jan Švec
Finanční manažer
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