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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe je unikátní obecně prospěšná společnost, která jako jediná v České republice
poskytuje pomoc těžce postiženým lidem na vozíku prostřednictvím inovativních hlasových technologií. Polovině nebe se
daří integrovat vozíčkáře do společenského a pracovního života. Hlasové technologie slouží k ovládání počítače hlasem a
nejvíce pomáhají těm, kteří mají postiženou jemnou motoriku rukou. Díky jedinečné výukové metodice a výjimečným
přístupům realizovala Polovina nebe již 7 evropských projektů po celé ČR.

PhDr. Daniela Rázková,
ředitelka o.p.s. Polovina nebe
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1. KDO JSME
Na základě notářského zápisu ze dne 23. 12. 2013, čj. NZ 711/2013, N 787/2013 sepsaného notářkou JUDr. Marií Malou došlo ke dni 24. 1.
2014 ke změně právní formy občanského sdružení Polovina nebe na obecně prospěšnou společnost Polovina nebe, o.p.s. Ke dni zápisu obecně
prospěšné společnosti (24. 1. 2014) byly do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1428
zaspány následující orgány společnosti: Statutární orgán - ředitel: PhDr. Daniela Rázková; Správní rada ve složení Miroslava Srbová, Jan Švec,
Kristýna Slavatová; Dozorčí rada ve složení Stanislav Čihák, Lukáš Srba, Yvona Pavelková. V průběhu roku došlo ke změně ve složení dozorčí
rady, a to dne 17. 4. 2014 nahradila Lukáše Srbu Radmila Kapasná, dne 5. 12. 2014 nahradila Yvonu Pavelkovou Anna Drozdová.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 společnost prošla u Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči,
přípravným řízením pro registraci sociálních služeb (odborné sociální poradenství, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a
odlehčovací služby) a stala se na základě rozhodnutí č. j. 1617843/2014 ze dne 12. 11. 2014, poskytovatelem těchto sociálních služeb ode dne 1.
1. 2015.
Dále společnost dne 17. 12. 2014 rozšířila spektrum registrovaných volných živností.
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2. 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 března 2013 se společnost stala příjemcem podpory z Evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci níž pokračovala
ve své hlavní činnosti, kterou je zaměstnávání OZP spojené s výukou ovládání počítače hlasem pro osoby s těžkým zdravotním postižením
motoriky horních končetin.

3. ČINNOST V ROCE 2014
V roce 2014 pokračovala realizace tří projektů: Pracovat bez rukou lze!, I Ty můžeš pracovat hlasem! a Vzdělávání zaměstnanců Poloviny
nebe.
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 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 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 podporoval 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 bylo naučit cílovou skupinu ovládat PC hlasem a tím umožnit
snadnější vstup na pracovní trh.
Prostřednictvím klíčových aktivit projektu 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.
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Inovativním prvkem projektu bylo 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.
V klíčové aktivitě Školení - ovládání PC hlasem bylo do konce roku 2014 v rámci čtyř cyklů proškoleno 15 účastníků, z toho 13 úspěšně a ti
získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu. V tomto roce byl také započat poslední cyklus školení se třemi účastníky.
Aktivita Rekvalifikace a Zaměstnávání do konce roku 2014 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. V roce 2014
bylo zprostředkováno zaměstnání u pěti zaměstnavatelů pro 10 účastníků projektu.

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 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 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.
Projekt podporoval 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 klíčových aktivit projekt pomáhal cílové skupině překonat překážky, které jí brání ve vstupu na trh práce, zprostředkovával jí
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adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnění vstupu na pracovní trh.
Inovativním prvkem projektu bylo využití nejmodernějších technologií ovládání počítače hlasem včetně hlasové syntézy umožňující ovládání
PC hlasem i osobám se zhoršeným zrakem či orientací. Všechny aktivity kladly důraz na individuální přístup k osobám z CS.
V klíčové aktivitě Školení - ovládání PC hlasem bylo do konce roku 2014 v rámci osmi cyklů proškoleno 15 účastníků, z toho 13 úspěšně, a ti
získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu. V tomto roce byly také započaty poslední dva cykly školení s dvěma účastníky. Aktivita
Rekvalifikace a Zaměstnávání do konce roku 2014 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. V roce 2014 bylo
zprostředkováno zaměstnání u devíti zaměstnavatelů pro 14 účastníků projektu.
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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 měl za cíl komplexní zvýšení
úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců i profesionální přístup a zlepšení služeb klientům a zefektivnění organizace práce.
Vzdělávací školení a aktivity probíhaly formou školení vytvořených na míru zaměstnancům poskytujících služby. V roce 2014 došlo k realizaci
těchto školení. Projekt byl úspěšně ukončen 31. 12. 2014.
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Další činnost společnosti v roce 2014
V květnu 2014 tým Poloviny nebe předložil dva návrhy žádostí na projekty financované z ESF v rámci výzvy D6 Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, které však nebyly vybrány k financování. Koncem září 2014 byla také podána žádost na projekt „Duhový most
pokračuje!“ v rámci 7. Výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, který realizujeme od 1. 2. 2015.
Dne 5. 12. 2014 odeslala společnost Polovina nebe na Magistrát hlavního města Prahy oznámení o konání veřejné sbírky, kterou 8. 1. 2015
Magistrát osvědčil. Sbírka je pořádána za účelem vzdělávání osob zdravotně postižených, zejména alternativním způsobům ovládání počítače
hlasem, pořádání kurzů pro osoby s kvadruplegií/kvadruparézou, případně paraplegií horních končetin, nebo jinak omezenou hybností horních
končetin a třesem rukou v takovém rozsahu, kdy tyto osoby nemohou ovládat úkony jemné motoriky na počítači, dále na pomoc v nouzi a
poskytování sociálních služeb. Pro tuto sbírku byl vytvořen speciální Sbírkový účet č.: 2504627359/0800.

4. PUBLICITA
V roce 2014 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 všech akcích jsme v praktické ukázce
fungování hlasových technologií předvedli jejich nezpochybnitelnou užitečnost, zejména pro osoby s vážným postižením jemné motoriky.
V březnu 2014 prezentovala obecně prospěšná společnost Polovina nebe všechny své projekty na konferenci INSPO 2014, která se
specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením - jediná svého druhu v ČR. Polovina nebe
zde také vystoupila s příspěvkem „Můj hlas – moje práce“, který byl součástí sborníku z konference.
Společnost Polovina nebe se v květnu 2014 dále zúčastnila druhého ročníku Studentského Majálesu v Praze, kde měla svůj stánek v
prostorách univerzity. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet hlasové technologie a seznámit se s činností společnosti a s projekty, které realizuje
v celé České republice. Polovina nebe se také zapojila do majálesové hry studentů.
Polovina nebe se dále účastnila Veletrhu sociálních služeb na Praze 12 dne 25. 9. 2014. Cílem veletrhu bylo prezentování sociálních služeb
dostupných na Praze 12 a spádově i v jiných pražských městských částech. Naše společnost zde opět prezentovala své aktivity, především výuku
ovládání počítače hlasem.
Ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2014 proběhl IX. ročník konference „Vysokoškolské studium bez bariér“ pořádaný Technickou univerzitou v Liberci.
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Na této konferenci se společnost Polovina nebe prezentovala v rámci přednášky „Hlas má sílu bourat bariéry“. Zájemci se zde také mohli
seznámit se základním ovládáním počítače hlasem, které se vyučuje v projektech a informovat se o činnosti společnosti.
Široké veřejnosti byly šířeny informace o činnosti společnosti Poloviny nebe prostřednictvím webových stránek www.polovinanebe.cz, které
koncem roku 2014 prošly rozsáhlou přeměnou a sociálních sítí, zejména na facebooku.
O činnosti společnosti Polovina nebe byla Českou televizí natočena reportáž o výuce hlasových technologií v Liberci.
Činnost společnosti a realizace projektů, cíle a inovativnost byla zajímavá nejen pro oslovenou cílovou skupinu, ale také pro média. Důkazem
je následující přehled titulů a médií, které o projektu napsali a věrně informovali:
Pro ilustraci je uveden výčet výstupů v médiích:
Název média

Název článku

Datum

Liberecký deník

Pracovat je možné i bez rukou, stačí váš hlas

1. 3. 2014

MF DNES – Liberecká
mutace

Díky libereckým vědcům mohou postižení ovládat
počítač hlasem

24.3.2014

MF Dnes, magazín City

Bourat bariéry

25.3.2014

MF Dnes, magazín City

Dělat dobrou práci

15.4.2014

MF Dnes, magazín City

Ovládat počítač hlasem je úžasné

27.11.2014

Články i rozhovory jsou určeny i široké veřejnosti.
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5. NAŠE ÚSPĚCHY A NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ
V souladu s posláním naší společnosti považujeme za hlavní úspěch to, že se nám daří pomáhat zprostředkovat zaměstnání stále většímu počtu
absolventům našich projektů. Do konce roku 2014 to bylo celkem 58 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.

6. PODĚKOVÁNÍ
Polovina nebe, o.p.s. děkuje za významnou podporu a spolupráci sociálně odpovědným společnostem:
D-ploy (Czech Republic) s.r.o.

NEWTON Media, a.s.

Za podporu děkujeme také zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením: Národní centrum bezpečnějšího internetu, DE FACTO – RIPS,
s.r.o., Senior fitnes občanské sdružení, AGENTURA PROVÁS, s.r.o., Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.,
NEWTON Media, a.s., Ing. Jindřich Majer, Speciální pečovatelská služba Kladno, Občanské sdružení D.R.A.K., UNIKÁTNÍ PROJEKTY, o.s.,
Sdružení TULIPAN, Archiv výtvarného umění, o.s.
Dále děkujeme spolupracujícím organizacím a firmám: Domov seniorů Slunečnice, Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední
škola, Rehabilitační ústav Kladruby, Jedličkův ústav, p.o.
Poděkování také patří celému týmu za smysluplnou práci, která směřuje k vytyčeným cílům společnosti.
PhDr. Daniela Rázková,
ředitelka o.p.s. Polovina nebe
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PŘÍLOHA č. 1
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI POLOVINA NEBE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014
Obecně prospěšná společnost vede podvojné účetnictví. Většina níže uvedených nákladů má přímou návaznost na projekty Pracovat bez rukou lze
reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00199, I Ty můžeš pracovat hlasem! reg. č. CZ.1.04/2.1.01/91.00249 financované z OP LZZ a projekt Vzdělávání
zaměstnanců Poloviny nebe, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36369 financovaný z OPPA.
Struktura výnosů a nákladů evidovaných v účetnictví společnosti je následující:
VÝNOSY
Bankovní úroky na BÚ
Dotace OPPA Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe
Dotace OPLZZ I ty můžeš pracovat – hlasem!
Dotace OPLZZ Pracovat bez rukou lze
Přijaté dary
Tržby za služby
NÁKLADY
Náklady na projekt OPPA Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe
Náklady na projekt OPLZZ I ty můžeš pracovat – hlasem!
Náklady na projekt OPLZZ Pracovat bez rukou lze
Režijní náklady společnosti

865,11 Kč
1 765 369,61 Kč
3 031 377,13 Kč
2 559 879,06 Kč
217 512,71 Kč
253 306,00 Kč
1 765 369,61 Kč
3 031 377,13 Kč
2 559 879,06 Kč
402 618,24 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 – 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
Zpracoval: Ing. Ivana Wurmová
Externí poskytovatel účetních služeb
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Adresa:
Na Pankráci 1683/127
Praha 4, PSČ 140 00
(vchod z ulice Hvězdova v přízemí budovy Gemini A)

Adresa sídla

K dolům 73/65
Praha 12 - Modřany
PSČ: 143 00
IČO: 27035271
Tel.: 725 516 333
info@polovinanebe.cz
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Realizované projekty:
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