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1 Slovo úvodem
Další rok utekl jako voda a jsem ráda, že ho můžeme zhodnotit jako velmi úspěšný. ozp akademie si 
vybudovala svoje místo, má stabilní zázemí a ví, na koho se může obrátit v případě potřeby o pomoc. 
Má jasnou představu, co chce a kam chce další roky směřovat. A hlavně cítí oporu ve svých zaměst-
nancích, kteří do práce dávají maximum své pozitivní energie a elánu. 

A jaká je naše mise? 

Zdravotně postižení lidé to nemají při získávání vzdělávání a na trhu práce jednoduché… Proto je 
hlavním posláním ozp akademie zlepšovat uplatnění hendikepovaných na trhu práce prostřed-
nictvím bezbariérového vzdělávání. Kromě toho je našim cílem nabízet kvalifikovanou práci co  
nejvyššímu počtu (vysokoškolsky) vzdělaných oZP na odborných pozicích, zejména lektorských.  

A co vize? 

Chtěli bychom, aby se ozp akademie v následujících letech stala prosperující vzdělávací institucí  
s širokou nabídkou rekvalifikačních a odborných kurzů. naše další přání je, abychom byli vnímáni 
jako odborníci na oblast diverzity a komunikace s oZP. 

petra Helebrantová
ředitelka



2 Struktura organizace  
  a zaměStnanci
SPráVní rADA A reViZor

Během roku došlo k několika změnám ve správní radě, revizora, ale i ve statutárním orgánu. V srpnu 
byla jmenována novou ředitelkou Petra Helebrantová. Současně došlo i ke změně ve správní radě, 
jejíž předsedkyní se stala mirka kroupová. 

V listopadu proběhla další etapa změn ve správní radě a revizora. Z funkce revizora odstoupil  
Michal Škarda a na jeho místo byla jmenována ilona malá. Ze správní rady odešla Lenka Galajdová  
a vystřídal ji tomáš Černý. 

obměnou členů jsme přispěli k větší profesionalizaci nejen správní rady, ale celkově k efektivnějšímu 
fungování oZP Akademie. Většina členů správní rady má vysokoškolské vzdělání v oboru, který  
souvisí s naší činností.

orGAniZAční StruKturA A ZAMěStnAnCi

oZP Akademie si během roku postupně budovala hlubší organizační strukturu a plynule jsme  
navyšovali počet zaměstnanců. Kromě ředitelky, která má na starost řízení celé organizace, je vedení 
vzdělávacích aktivit náplní práce specialistů vzdělávání. A kurzy by nemohly fungovat bez kvalitních 
lektorů. V roce 2015 jsme zaměstnali v průměru 4 oZP v hlavním pracovním poměru, v celkovém 
ročním přepočtu na plný úvazek napříč všemi pozicemi se jednalo o 0,9 oZP. 8 zaměstnanců mělo 
uzavřenou smlouvu na DPP. opět jako v předchozím roce u nás pracovalo 100% osob se zdravotním 
postižením.

K navýšení zaměstnanců došlo hlavně na lektorských pozicích – vymezili jsme nová chráněná  
pracovní místa pro pozici Lektor dalšího vzdělávání. Mnohým našim zaměstnancům pomáhají také 
pracovní asistentky/ti tak, aby mohli oZP práci vykonávat co nejlépe s ohledem na svůj hendikep.

 Ředitel
 Specialisté vzdělávání
 Lektoři
 Pracovní asistence

Zakladatelka 
mirka kroupová

revizor
ilona malá

mirka kroupová tomáš Černý

Správní rada Ředitelka
petra Helebrantová

libuše trnová



3 dobrovolníci
Bez dobrovolníků bychom nebyli tak daleko, kde se nyní nacházíme… Jsou pro nás velkou pomocí  
a podporou.  Dobrovolníky využíváme hlavně pro nárazové aktivity a akce a to převážně v odborných 
činnostech. V roce 2015 pro nás pracovalo 10 dobrovolníků a odpracovali celkem 700 hodin:

Již druhý rok s námi spolupracuje Hanka Kosová z občanského sdružení Budupomáhat, která 
pro nás i v roce 2015 natočila video spoty – tentokráte z akce narozenin oZP Akademie a z kurzu  
Komunikace s nevidomými.

tomáš Černý 
programátor blind friendly vzdělávacího systému

mirka kroupová  
lektorka

lenka galajdová 
finance a administrativa

kristýna kyselová  
personalistika

petra Helebrantová 
řízení organizace (řízení je vykonáváno na dobrovol-
nické bázi)

radka cuřínová  
pomoc při organizaci akcí, pracovní a studijní asis-
tence

erika bílková  
pracovní asistence, babysitting

eliška bosáková  
babysitting

veronika cézová  
rozhovory se zaměstnanci

Hanka kosová
natáčení videospotů



4 a co Se všecHno u náS 
běHem roku dělo?
Rozšířili jsme učebny

S nárůstem klientů, zaměstnanců a širší paletou nabízených kurzů, 
jsme se již do jedné malé učebny nevešli. Proto jsme původní učeb-
nu opustili a přestěhovali jsme se do nových prostor, kde máme  
k dispozici dvě učebny (menší modrou a větší počítačovou barevnou 
učebnu). učebny jsme zinovovali tak, aby se u nás účastníci kurzů, ale 
i lektoři cítili příjemně a pohodlně. Do budoucna bychom potřebovali 
ještě zmodernizovat zastaralé počítačové vybavení. 

Slavili jsme narozeniny…

V červenci uběhl rok od založení oZP Akademie, což se bez narozeni-
nové oslavy nemohlo obejít. oslava se vydařila, zavítalo k nám mnoho 
účastníků z řad veřejnosti, ale i našich partnerů, nechyběla příjemná 
atmosféra, medovník a šampaňské. Každý si mohl vybrat z několika 
workshopů na zajímavá témata (např. kurz asertivity naučte se říkat 
ne!, kariérové poradenství, on-line marketing nebo workshopy se 
zaměřením na komunikaci s hendikepovanými). 

A co na to říkali účastníci? Jejich dojmy vyjadřují vše:

 “Oslava narozenin vaší organizace spojená s prezentací 
některých školících kurzů byla moc pěkně připravená, děkuji  
za umožnění se zúčastnit. Na oslavě se šířila velice přátelská  
a lidská atmosféra. Obdivuji práci a trpělivost, která je jistě 
potřeba, pokud se pracuje s lidmi. Navíc, pokud jsou tito lidé 
bez práce a třeba ještě s tělesným omezením, je vaše práce o to 
záslužnější. Konkrétně workshop Petry Helebrantové mě velie 
zaujal a myslím si, že by se hodilo seznamovat opravdu širo-
kou veřejnost s problematikou slabozrakosti a s nástrahami, 
které právě na slabozraké číhají a my ostatní, bez očních vad si 
tento fakt často ani nedokážeme uvědomit. Sama se stávám, 
na základě i prezentace lektorky, jedním z ochránců, strážců  
a pomocníků slabozrakých jedinců. Paní lektorka Mgr. Petra 
Helebrantová má neuvěřitelný cit pro jazyk a humor s nadsáz-
kou :)” 

 „Jsem ráda, že jsem mohla poznat OZP Akademii.  
Atmosféra na narozeninách byla přátelská, absolvovala jsem 
zajímavý workshop a přemýšlím, že se do budoucna nějakého 
vzdělávacího kurzu zúčastním.“



4

Školili jsme, školili…

Rekvalifikační a rozvojové kurzy
rok 2015 byl, co se týče kurzů, rekvalifikací a jejich účastníků velmi pestrý. V našem programu 
dotovaných kurzů bylo podpořeno 15 oZP v rekvalifikacích a 41 oZP v odborných kurzech. 
Pro několik organizací jsme také školili hendikepované (a další skupiny osob se specifickými potřebami)  
v počítačových dovednostech. Cizince jsme měli čest školit pro People, planet, profit o.p.s., ale také 
i pro neziskovku Meta o.p.s. v rámci projektu na podporu integrace migrantů. Další naší zkušeností 
bylo školení osob sociálně vyloučených (např. lidé bez přístřeší) pro neziskovou organizaci r – Mosty. 

V druhé polovině roku jsme získali certifikát ověřené vzdělání, který deklaruje kvalitní vzdělávání  
a může ho obdržet pouze organizace, která splňuje všechna kritéria kvalitní vzdělávací instituce. 

Osvěta v oblasti diverzity OZP…
V řadě aktivit jsme podporovali osvětu státní správy, ale i odbornou veřejnost v oblasti specifik 
přístupu (komunikace) k lidem s různými typy hendikepů. Úředníci a další odborníci v poslední době 
čím dál více vnímají, že jim chybí praktické znalosti, jak komunikovat s člověkem se znevýhodněním  
a sami si o tato školení říkají. Proto neustále rozšiřujeme naši paletu kurzů komunikace s oZP.   
V loňském roce jsme získali další akreditace MPSV v oblasti diverzity: Komunikace s lidmi  
s tělesným postižením, Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním, Specifika komunikace  
s neslyšícími. Byly nám také uděleny akreditace ministerstvem vnitra pro kurzy komunikace  
s nevidomými a neslyšícími. 

Více jsme posílili spolupráci s úřadem Prahy 10 – vyškolili jsme několik jejich sociálních pracovníků 
v komunikaci s nevidomými a slabozrakými. Dále jsme na Praze 10 uspořádali celodenní školení  
komunikace s lidmi s různými typy hendikepů – účastnili se ho nejen úředníci Prahy 10, ale i zájemci 
z řad neziskovek, sociálních podniků apod. 

Se školením diverzity jsme se také několikrát mihli na Magistrátu v Praze, kde jsme vedli tři semináře 
komunikace s nevidomými a neslyšícími pro úředníky. tato školení měla velký ohlas, proto budou 
pokračovat i v roce 2016 a dokonce je rozšíříme i o problematiku osob s mentálním postižením  
a tělesným hendikepem. 

Spolupráci v oblasti školení úředníků jsme také navázali s CpKP Střední čechy, kde jsme se  
participovali na projektu „respekt v komunikaci“. V dalším roce bude projekt pokračovat  
interaktivními workshopy pro úředníky v Praze a Středních čechách. 

Spuštění nových webů

Konec léta jsme završili slavnostním spuštěním nových webů – intenzivní práce na nich trvala skoro 
rok. A ano, pozornému oku neunikne, že máme opět dva weby. naši zákazníci budou nejčastěji 
navštěvovat zelený produktový web, klienti, partneři a dárci zase ten oranžový, kde se dozví, jak 
fungujeme jako neziskovka. oba weby mají jednotný firemní design, který bude oZP Akademii 
postupně provázet i na všech dalších propagačních materiálech. A prvním takovým produktem, 
který je již na světě, jsou nové velkoformátové roll-upy, které zdobí učebny, ale hlavně s námi cestují  
na různé akce a veletrhy. 



5 partneři a dárci

6 my v médiícH  
  a na různýcH akcícH

Důležití jsou pro nás partneři a dárci. Velmi si vážíme darů z programu techsoup a Google programu 
pro neziskové organizace. Při vzdělávání oZP bychom se neobešli bez podpory sociální firmy nové 
horizonty s.r.o., která v roce 2015 formou nefinančního daru poskytla našim 15 klientům rekvali-
fikační kurzy. Dále děkujeme Úřadu práce hl. m. Prahy, který nám poskytuje dotace na mzdu a provoz 
chráněných pracovních míst.
 
Během roku jsme opět intenzivně spolupracovali s odborem sociálním Mč Praha 10 a uP Praha 10 
a to nejen co se týče komunitního plánování, ale také v dalších oblastech (např. vzdělávání zaměst-
nanců).

nechyběli jsme ani v médiích a psalo se o nás např. na Helpnetu, Deníku neziskovek, v tV noe 
byla ke zhlédnutí reportáž o tom, kdo jsme a co děláme. Vyšel o nás také rozhovor na webu pro-
jektu Pro Fair Play, který podpořila nadace open Society Fund Praha a informace z rozhovoru se  
v prosinci objevovaly v rádiu evropa 2 a na Frekvenci 1. Ke konci roku jsme navázali spolupráci  
s novinářkou, Veronikou Cézovou, která začala psát rozhovory s našimi zaměstnanci. tyto rozhov-
ory se budou objevovat tak na našich „neziskových“ webových stránkách, facebooku, v tištěných 
médiích a spolu s neziskovkou tamtamy o.p.s. chceme v následujícím roce rozhovory vydat knižně. 

Účastnili jsme se různých akcích - např. Veletrhu sociálních služeb na Praze 10, dále jsme se prezen-
tovali v rámci benefičního koncertu pro lidi s roztroušenou sklerózou. 



1 x příslušnému fin. orgánu

OZP Akademie z.ú.

Československé armády 634

Vlašim

258 01

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:

03232271

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni

účetního období

1c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
AKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 2II.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 -2IV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 20354

7Zásoby celkemI.

8Pohledávky celkem 3II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 38 92III.

10Jiná aktiva celkem 13 111IV.

Aktiva celkem 11 20355

4b

Stav k posled. dni

účetního období

3c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
PASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 156-28

13Jmění celkemI.

14Výsledek hospodaření celkem -28 156II.

B. Cizí zdroje celkem 15 4783

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 83 47III.

19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 20355

vzdělávací činnost

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO

příslušnému finančnímu

orgánu

1 x

Účetní jednotka doručí:

03232271

OZP Akademie z.ú.

Československé armády 634

Vlašim

258 01

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )

k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo

řádku
Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 12 1I.

Služby celkem 473 2423II.

Osobní náklady celkem 2394 122117III.

Daně a poplatky celkem 15 1IV.

Ostatní náklady celkem 156 15V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 17 1VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 30410 147157

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 23812 238I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 9017 288VI.

Provozní dotace celkem 16018 8179VII.

Výnosy celkem 48819 321167

Výsledek hospodaření před zdaněním 18410 174C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 18410 174D. 21

vzdělávací činnost

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



kde náS najdete? 
Sídlo firmy:  Vlašim, československé armády 634, 258 01  
(pouze pro písemný kontakt)
Kancelář a učebny: Kubánské náměstí 11, Praha 10, 100 00

kontakt
info@ozpakademie.cz
petra Helebrantová - 721 551 650
mirka kroupová – 605 222 388

Webové stránky:
www.ozpakademie.info  - neziskový web
www.ozpakademie.cz – produktový web


