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Dvanáctým rokem Polovina nebe, o. p. s. naplňuje své motto „Váš hlas má sílu bourat bariéry“. S  využitím nejmodernějších 

asistivních technologií – konkrétně ovládání počítače hlasem – rozšiřujeme lidem se sníženou motorikou ruky možnosti, jak 

se v maximální možné míře zapojit do každodenního života a případně i získat zaměstnání. Týká se to především kvadruple-

giků, ale stále častěji i seniorů, kterým zvládnutí alespoň základů moderních technologií umožní zůstat v kontaktu s vnuky 

a širší rodinou, a se společností obecně.   

Jsme neziskovou organizací 

s celostátní působností, která 

je právnickou osobou a byla 

založena dne 20. 6. 2006 

podle zákona č.83/1990 Sb. 

o sdružování občanů ve znění 

pozdějších předpisů. Trans-

formovali jsme se v souladu 

s právní úpravou na obecně 

prospěšnou společnost v lednu 

roku 2014. V našem čele správní 

a dozorčí radou, které jmeno-

valy ředitelkou společnosti 

P h D r.  D a n i e l u  R á z ko v o u .

Ve společnosti pracují jak 

kmenoví zaměstnanci, tak 

využíváme i smluvní spolu-

práce s příslušnými odbor-

n í k y  f o r m o u  D P P  a  D P Č  

podle finančních možností, 

d a n ý c h  v ý š í  o b d r ž e n ý c h  

grantů, dotací a darů. Velmi 

cenná je i práce dobrovolníků 

z různých oblastí. Snažíme se 

ale vyvíjet i komerční činnost 

v  oblasti PR, abychom i takto 

přispěli na svoji činnost.

Vedle této činnosti však v naší organizaci postupně získává na rozsahu a významu také poskytování služeb sociální rehabilita-

ce v celé její šíři a osobní asistence. Děje se tak proto, že jejich potřebnost ve společnosti roste úměrně tomu, jak stárne po-

pulace a zároveň přibývá jedinců, kterým ve standardním zapojení do života brání nějaký fyzický či psychický hendikep. 

Množstvím odsloužených hodin především v osobní asistenci jsme překvapili i sami sebe. Přivedlo nás to k  tomu, abychom

zažádali o navýšení hodin osobní asistence z  3967 na 5500 hodin.

V roce 2018 jsme také - už počtvrté v  řadě - uspořádali koncert „Muzikálem bez bariér“, který specifickým způsobem rovněž 

naplňuje naše motto „Váš hlas má sílu bourat bariéry“. Hlasem jsou zde přední čeští muzikáloví herci a zpěváci a jejich skvělé 

pěvecké výkony. Absenci bariér pak představuje jednak bezbariérový prostor Kulturního centra Novodvorská, kde se koncert 

tradičně koná, a také skutečnost, že vozíčkáři a senioři mají vstup na toto mimořádné představení zdarma. Letošní ročník se 

nesl v duchu pohádkových melodií. Koncert má každý rok čím dál větší úspěch, což dokládá fakt, že koncert byl letos vypro-

dán ve velmi krátkém čase.

Nadále rozvíjíme i spolupráci s  institucemi, které se podobně jako my zaměřují na pomoc těm nejzranitelnějším členům naší 

společnosti - se školou Jedličkova ústavu, Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, portálem Helpnet a s počet-

nou neformální skupinou organizací, které v Praze poskytují osobní asistenci. Zároveň se ale snažíme hledat a využívat i další 

formy, jimiž lze realizovat naše služby. V  roce 2018 to byla například veřejná sbírka, vyhlášená na pomoc naší klietce Sofii 

Stránské nebo sbírka na odstranění bariér k Modřanskému biografu, kterou inicioval jeden z našich klientů.

2

ÚVOD

KDO JSME



Polovina nebe, o.p.s. již dvanáctým rokem pracuje s  těžce postiženými osobami a seniory. Naším posláním je pomáhat sla-

bým, znevýhodněným a diskriminovaným občanům, především osobám se zdravotním postižením a seniorům. Naší cílovou 

skupinou jsou tedy osoby zdravotně postižené a senioři, kteří z  důvodů věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby 

při běžných činnostech každodenního života. Jedná se také o osoby osamělé nebo jedince, kde rodina z  různých příčin nemů-

že zabezpečit všechny potřeby svého příbuzného během dne, kdy jsou v  zaměstnání nebo sami ze zdravotních nebo jiných 

důvodů nezvládají péči o osobu blízkou. Cílem našich projektů je podpořit a zkvalitnit život osobám se zdravotním postižením 

a seniorům z  Prahy prostřednictvím registrovaných služeb osobní asistence a sociální rehabilitace.

Službou sociální rehabilitace (registrovaná od 30. 10. 2016) jsme navázali na sociální službu průvodcovskou a předčitatelskou 

(ukončena 29. 10. 2016). Její součástí je i unikátní výuka ovládání počítače hlasem, přičemž Polovina nebe, o.p.s. jako jediná 

v ČR poskytuje tyto kurzy pro těžce zdravotně postižené už přes deset let z EU zdrojů jako sociální inovaci v sociálních službách. 

Sociální rehabilitaci samozřejmě realizujeme i v daleko širším pojetí. Sem patří například výuka standardního ovládání počíta-

če pro seniory, kdy se pro mnohé účastníky už samotná přítomnost na kurzu stává svým způsobem společenskou událostí, 

která je na chvíli vytrhne z osamění a všednosti. Nově nabyté dovednosti pak seniorům umožňují alespoň v základní míře vy-

užívat moderní technologie – vyměňovat si e-maily s blízkými, vyhledávat na internetu zajímavé informace, výhodně přes něj 

nakupovat, komunikovat s vnoučaty prostřednictvím Facebooku. To vše se stává důležitým prvkem pro posilování jejich poci-

tu, že nejsou odříznuti od rodiny, ostatní společnosti a současného dění.

Stejný cíl sledujeme také u vozíčkářů, když se jim život snažíme ulehčit a zpříjemnit nejen skrze výuku ovládání počítače hla-

sem, ale i dalšími způsoby. Sem patří například jejich zapojování do příprav včetně účasti na charitativním koncertu Muziká-

lem bez bariér, který Polovina nebe každoročně pořádá. Patří sem i návštěvy našich pracovníků u těchto osob v domácím 

prostředí i zdravotnických zařízeních, zprostředkování například procházek a krátkých výletů, návštěvy bezbariérové restau-

race, kina apod., tedy drobných radostí, které jsou pro ně s ohledem na jejich hendikep těžko dostupné. 

S jistotou lze přitom předpokládat, že do budoucna významně poroste zájem o výuku ovládání počítače hlasem nejen mezi 

vozíčkáři, ale také mezi seniory. Všeobecně známý je fakt stárnutí populace. I ve skupině seniorů přitom začínají přibývat lidé 

sice počítačově gramotní, kterým ale z věku a zdravotních potíží plynoucí snížená jemná motorika prstů často znemožňuje 

pracovat s počítačovou myší. Ovládání počítače hlasem jim přitom nabízí řešení.

Jelikož se tato naše činnost významným způsobem rozvíjí a vlastní příjem z ní je i do budoucna minimální vzhledem k cílové 

skupině vozíčkářů, bude jako součást služby sociální rehabilitace poskytována cílové skupině bezplatně. I další potenciálně 

nová cílová skupina v podobě seniorů pak zpravidla patří mezi sociálně slabé. Poskytovatel tak zůstane existenčně vázán na 

poskytnutí Státní dotace MHMP případně grantů.

Pravidelně zjišťujeme poptávku po kurzu u osob se zdravotním postižením a seniorů, např. na veletrzích sociálních služeb 

Prahy 10, Prahy 12, návštěvou studentů Jedličkova ústavu a také v  Centru Paraple. Využili jsme také příležitosti prezentovat 

se na networkingovém setkání APO (Asociace pacientských organizací) a na konferenci INSPO. Polovina nebe, o.p.s. je jedi-

nou organizací v  ČR s  akreditací MŠMT, která pořádá kurzy ovládání PC hlasem. Za dobu pořádání těchto kurzů jsme úspěš-

ně realizovali v  předchozích letech několik projektů dotovaných z  Evropského sociálního fondu a svými aktivitami jsme 

v  rámci těchto projektů pomáhali také osobám se zdravotním postižením v  Jihomoravském, Středočeském, Královéhradec-

kém, Libereckém a Jihočeském kraji.
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Po celý tento rok jsme pokračovali v průzkum zájmu o naši službu sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením a se-

niorů v Praze 10. Provedl ho realizační tým Poloviny nebe, o.p.s. ve složení: vedení organizace, lektoři hlasových technologií 

a osobní asistenti. Po oslovení zájemců v  Centru sociální a ošetřovatelské pomoci, Sámova 7 v Praze 10, jsme podepsali 

smlouvu s  klienty, kteří o kurz projevili zájem, a s  Centrem SOP v  Sámově 7 a výuka zde byla zahájena 2. ledna 2018. Přihlá-

silo se 14 lidí. Pro tuto cílovou skupinu je to maximální počet, aby se  jim lektoři mohou individuálně věnovat. V případě vyšší-

ho počtu by výuka probíhala ve dvou blocích. Proběhlo 42 kurzů po hodině a půl, kde byli přítomni dva naši lektoři a jeden 

osobní asistent. Jeden se vždy věnuje lidem, kteří zcela s  prací na PC začínají, druhý lektor pokročilejším studentům a osobní 

asistent pomáhá všem podle potřeby a pomocí internetu se vyhledávají informace podle individuálního zadání, tak plní kurz 

kromě výuky ovládání počítače také poptávku po pomoci jednotlivým účastníkům – seniorům.

Polovina nebe, o.p.s. poskytla výpočetní techniku, dataprojektor, speciální citlivé mikrofony, školicí materiály, využití licence 

k  softwaru ovládání PC hlasem a zajistila celou logistiku. Pro účely výuky bylo třeba nastavit počítač pro každého z  účastníků 

zvlášť.

Pro transport účastníků a lektora vozíčkáře na výuku bylo nutné speciálně upravené vozidlo pro OZP. Polovina nebe, o. p. s. 

však nedisponuje vlastním takto upraveným vozidlem, proto byl zapůjčen pro tyto účely osobní automobil VW Caddy od firmy 

Czesha.

Hlavní priorita projektu, aktivizace a prevence vyčleňování občanů Prahy v  nepříznivé sociální a zdravotní situaci ze společen-

ského prostředí, byla naplněna. Zejména se jedná o podporu aktivizace, vitality a důstojnosti, o mobilizaci duševního poten-

ciálu a podporu schopnosti vést nezávislejší a plnohodnotnější život. Podporu a seznámení s  hlasovými technologiemi posky-

tujeme také na pracovištích klientů např. v  HBO,  jak zachycuje snímek s  našimi lektory u klienta na pracovišti.

Průzkum zájmu o naši službu sociální rehabilitace
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Reálně byla v roce 2018 smlouva o poskytování sociální rehabilitace uzavřena s 30 uživateli, přičemž na základě těchto smluv 

bylo poskytnuto 1829 hodin přímé péče. Naše péče o klienty byla intenzivnější a úspěšně jsme plnili jejich osobní cíle. 

Z 30 uživatelů, kteří využili v  roce 2018 službu sociální rehabilitace, bylo 8 mužů a 22 žen. Jednalo se o uživatele z  různých 

9  městských částí Hl. města Prahy. Dodáváme, že službu sociální rehabilitace poskytujeme zdarma.

O kvalitě našich služeb svědčí, že se na nás obracejí s  důvěrou také ostatní organizace s  žádostí o spolupráci u společných 

klientů. Zároveň naši pracovníci v přímé péči striktně dodržují Standardy kvality sociální služby Poloviny nebe, o.p.s. a aktivně 

se podílejí na jejich aktualizaci.

V roce 2019 máme v plánu službu Sociální rehabilitace dále rozvíjet a zaměříme se na navýšení počtu klientů. Vše v závislosti 

na získaných finančních prostředcích a možnosti vyškolit a zaměstnat další lektory asistivních IT technologií.  

V roce 2018 jsme uživatelům poskytli 4  787 hodin přímé 

péče. V žádosti na rok 2019 jsme zvýšili plánovaný počet 

uživatelů a také počet hodin přímé péče na 5500 hodin. 

Reálně pak byla v roce 2018 uzavřena smlouva o poskyto-

vání osobní asistence se 40 uživateli, jimž bylo na základě 

těchto smluv poskytnuto již zmíněných 4787 h. přímé 

péče. Tohoto navýšení oproti plánu se nám podařilo do-

sáhnout přesto, že naprostý nedostatek osobních 

asistentů trápí všechny organizace podobného zaměření.   

Z uživatelů, kteří využili v roce 2018 službu, bylo 16 mužů 

a 24 žen. Jednalo se o uživatele z celé Prahy. Dodáváme, 

že osobní asistenci poskytujeme klientům také i při výuce 

hlasových technologií osobám se zdravotním postižením.

Podařilo se nám rovněž zajistit poskytování služby kvalifi-

kovanějším týmem zaměstnanců, sociálních pracovníků 

i pracovníků v sociálních službách. Zvyšovat profesionali-

zaci naší organizace se nám dařilo také díky realizaci 

evropského projektu Na cestě do nebe, OP Zaměstnanost, 

Budování kapacit a profesionalizace NNO, který jsme zahá-

jili v roce 2016 a v  srpnu 2018 úspěšně zakončili.

Naši pracovníci v přímé péči striktně dodržují Standardy 

kvality sociální služby Poloviny nebe, o.p.s. Kvalita služby 

pak je posuzována prostřednictvím individuálních plánů 

konkrétních uživatelů, zahrnujících přání a potřeby klienta. 

Do jejich tvorby a aktualizace jsou zapojeny jak sociální 

Dále se nám podařilo zajistit poskytování služby kvalifikovanějším týmem zaměstnanců, sociálních pracovníků i pracovníků 

v sociálních službách. K navýšení profesionalizace organizace jsme v roce 2016 zahájili realizaci evropského projektu Na cestě 

do nebe, OP Zaměstnanost, Budování kapacit a profesionalizace NNO. Ten pomocí pravidelných workshopů, školení a dalších 

aktivit s externími odborníky přispěl také v  roce 2018, kdy jsme ho úspěšně zakončili, k  efektivnějšímu fungování organizace 

v  mnoha oblastech, jako např. kvalita poskytovaných služeb, finanční management, stabilizace lidských zdrojů, aktualizování 

strategie organizace aj. 

Poskytování služby Sociální rehabilitace 

Poskytování služby 
Osobní asistence 
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pracovnice a koordinátoři asistence, tak i přímo pracovníci v sociálních službách. Jednou za rok pak probíhá pravidelné zhod-

nocení služby ze strany uživatele. O kvalitě našich služeb svědčí fakt, že se na nás s důvěrou obracejí i ostatní organizace s žá-

dostí o spolupráci u společných klientů. Rovněž noví zájemci o službu často uvádějí dobrou pověst Poloviny nebe jako důvod, 

proč se obracejí právě na nás. 

Tím více nás mrzí, že za rok 2018 evidujeme desítky případů v rámci celé Prahy, kdy jsme nedokázali poptávku zájemců o so-

ciální službu uspokojit. Souvisí to s již zmíněným problémem dlouhodobého nedostatku osobních asistentů, které se velmi 

aktivně snažíme vyhledávat pomocí inzerátů a kampaní na sociálních a webových sítích. V budoucnu bychom proto rádi do-

sáhli zvýšení kapacitních možností prostřednictvím stabilizace pracovníků v přímé péči a změny jejich pracovně-právního 

vztahu na pracovní poměr ve větší míře, než je tomu dosud, a to v závislosti na získaných finančních prostředcích. Demo-

grafické studie, poukazující na stárnutí populace a prudký nárůst počtu seniorů v příštích letech, navíc zcela zřetelně ukazují, 

že poptávka po službách osobních asistentů bude s nejvyšší pravděpodobností velmi prudce růst. Naše společnost jako celek 

by na to tedy měla být dobře připravena.

I během  roku 2018 jsme pokračovali v  realizaci evropského projektu Na cestě do nebe, OP Zaměstnanost, Budování kapacit 

a profesionalizace NNO, který jsme zahájili v  roce 2016. Jeho cílem bylo během dvou let pomocí pravidelných workshopů, 

školení a dalších aktivit s externími odborníky přispět k efektivnějšímu fungování organizace v mnoha oblastech, jako např. 

finanční management, stabilizace lidských zdrojů, aktualizování strategie organizace aj. I díky tomuto projektu se nám poda-

řilo zajistit poskytování služeb kvalifikovanějším týmem zaměstnanců, sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. 

V srpnu 2018 jsme tento dvouletý evropský projekt úspěšně završili. Projekt byl velmi úspěšný směrem k profesionalizaci 

organizace v sociálních službách. Našimi cíli byly: zvýšení důvěryhodnosti Poloviny nebe vůči veřejnosti, státnímu i soukromé-

mu sektoru, (zejména diverzifikace zdrojů, efektivnější hospodaření a fungování, posílení kvality řízení organizace) a zefektiv-

nění práce s cílovou skupinou OZP v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí. Všechny aktivity projektu měly 3 části: 

Teorie – zpracování strategických dokumentů a nástrojů, do kterého se aktivně zapojí zaměstnanci, Dodržování strategií 

a aplikace poznatků ze školení v praxi – průběžné individuální školení vedení a zaměstnanců, marketingové kampaně, 

Průběžná evaluace – workshopy pro celý tým Polovinu nebe (periodicita 5 – 6 měsíců).

 Evropský projekt 
„Na cestě do nebe - profesionalizace Poloviny nebe, o.p.s. ”
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Polovina nebe přispěla ke zlepšení života vozíčkářky v tísnivé finanční situaci Sofie 

Stránské. Její osobní příběh jsme medializovali prostřednictvím svých internetových 

a facebookových stránek včetně uvedení čísel účtů veřejné sbírky, na které je možné 

posílat příspěvky pro tuto ženu. Podařilo se nám příběh Sofie Stránské dostat do po-

vědomí lidí. Uspořádali jsme charitativní koncert Muzikálem bez bariér, kde jsme 

získané peníze použili také jako příspěvek na osobní asistenty, které potřebuje téměř 

12 hodin denně. Veřejná sbírka přitom dále pokračuje. Angažujeme se i v  širší pomoci 

této ženě i našim dalším klientům, kteří jsou v  nouzi nebo bez pomoci blízkých.

V  září jsme zahájili novou veřejnou sbírku na bezbariérový modřanský biograf, čímž jsme se rozhodli dořešit dlouholetou touhu 

vozíčkářů zejména z  Prahy 12, aby měli bezbariérový vstup do jediného místního kina, kde se každoročně pořádá mnoho místních 

akcích a přednášek. 

„Tak jsme se  konečně dočkali a doufám, že se už brzy dostanu do modřanského kina 

a maminky s  kočárky také. Kulturní akce Biografu prožívám pod schody a z  toho jsem 

smutný. Elektrický vozík má 200 kilo, to asistent nevytáhne,“ říká Pavel Burda, jeden 

z  iniciátorů výzvy veřejné sbírky za Kino bez bariér. 

Modřanský Biograf oslaví 100. výročí od jeho založení a my jsme se rozhodli u této příleži-

tosti uspořádat 2 koncerty známých skupin, a společně udělat kino bezbariérovým, aby bylo 

dostupné i pro všechny na kolečkách. S  koncerty na pomoc lidem se zdravotním postižením 

máme již několikaletou zkušenost. 23. září od 18 h záhrala kapela The Tap Tap, kterou tvoří 

právě lidé s  postižením a od 20 h  zahrála kapela  Yo Yo band, jejichž front man Richard Tesa-

řík bydlí v Modřanech.

V rámci koncertu jsme vytvořili a umístili dočasnou bezbariérovou plošinu a toaletu, aby úspěšní hudebníci z  The Tap Tapu 

mohli do Modřanského biografu vstoupit a zahrát. „Jsme moc rádi, že legendární modřanské kino bude konečně dostupné 

i pro lidi na vozíku. Když jsme dostali nabídku tenhle projekt podpořit, neváhali jsme ani vteřinu. Jde o věc, která se nás týká, 

takže do koncertu půjdeme hodně naplno – přijďte se přesvědčit!“ říká kapelník  The Tap Tap Šimon Ornest.

Projekt “Pomozme Sofii žít doma”

Sbírka na bezbariérový Modřanský biograf
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Nově jsme se stali členy Asociace pacientských organizací /APO/. Zúčastnili jsme se APO Networkingového setkání v  sobotu 

2. prosince v  AIFP, Praha 8. Cílem setkání bylo  představení všech členů APO. Po vzniku Pacientské rady na Ministerstvu zdra-

votnictví je důležité vědět o sobě navzájem, aby spolupráce napříč pacientskými organizacemi mohla být ještě intenzivnější. 

Zajímavý networking moderovala Štěpánka Duchková.

V termínech 20. března a 19. dubna 2018 jsme se účastnili 

setkání Regionální asociace poskytovatelů sociálních slu-

žeb a společně navštívili zařízení pro seniory v Uhlířských 

Janovicích a také si prohlídli zdejší památku hrad Český 

Štenberk.

Již tradičně jsme se účastnili veletrhů sociálních služeb v Praze, kde se představily desítky zejména neziskových organizací, 

nabízejících pomoc sociálně potřebným s  cílem přiblížit veřejnosti služby organizací, které působí v sociální oblasti. Návštěv-

níci zde měli možnost získat nové informace přímo od poskytovatelů sociálních a návazných služeb, nebo si zakoupit rukoděl-

né výrobky z chráněných dílen. 

Polovina nebe se na veletrzích prezentovala jako organizace, která pomáhá lidem upoutaným na vozíku a lidem, kteří se často 

obracejí na charity. Zdarma pořádá pro osoby se zhoršenou motorikou horních končetin kurzy ovládání počítače hlasem a vo-

zíčkářům zároveň pomáhá získat a instalovat počítače, vybavené technologií ovládaní hlasem. 

16. května jsme se zúčastnili 8. ročníku Veletrhu sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.  Představili jsme svoje 

aktivity, které zde díky vstřícnému přístupu radnice Prahy 10  poskytujeme, a také jsme mluvili o  naší činností Poloviny nebe, 

taktéž 7. června na území MČ Praha 1.

Své služby jsme prezentovali také na 18. ročníku veletrhu sociálních služeb na území MČ Praha 12, který se konal 5. října 2018 

v  1. patře nákupního centra na Sofijském náměstí v Prioru v  Modřanech.

Networking pacientských organizací 

Setkání s Regionální asociací 
poskytovatelů sociálních služeb 
na exkurzi v Uhlířských Janovicích

Polovina nebe na veletrzích sociálních služeb



Účast týmu Poloviny nebe na konferenci INSPO je také už samozřejmostí. 7. dubna 2018 náš hlas boural bariéry ve výstavních 

prostorách Kongresového centra. Konference INSPO je jedinečným místem setkávání lidí s  různým zdravotním postižením. 

Již 18. ročník se tradičně věnoval technologiím pro osoby se specifickými potřebami. Přijeli vozíčkáři, nevidomí i neslyšící 

a další účastníci, kteří se potýkají s nejrůznějšími specifickými bariérami. Konferenci navštívilo rekordních  502  účastníků 

a účinkujících.  Zaznělo zde celkem    23 přednášek, ve výstavní části  představilo svoje produkty a služby  33  organizací.  

11. dubna 2018 jsme byli poprvé součástí největšího 

veletrhu neziskových organizací u nás - NGO Marke-

tu, který každoročně pořádá Forum 2000 v pražském 

Fóru Karlín. NGO Market je  jedinečnou jednodenní 

akcí, která od  svého vzniku v  roce 2000 neustále 

rozšiřuje svůj rozsah i  záběr. Neziskové organizace 

aktivní ve  vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských 

práv, environmentální problematice nebo jiných 

oblastech mají možnost představit své  aktivity širo-

ké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout 

a  oslovit sponzory a  dobrovolníky, ale  i  získat nové 

vědomosti potřebné pro  úspěšné vedení své orga-

nizace.

Návštěvníci zde mohli v  praxi vyzkoušet naší službu 

ovládání počítače hlasem a konzultovat naše služby.

INSPO - Internet a informační systémy pro osoby 
se specifickými potřebami

Naše účast na NGO Marketu 
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S Polovinou nebe jsme také navštívili Jedličkův ústav na dni 

otevřených dveří 14. února a 21. března 2018, kde jsme opět 

představili hlasové technologie. Seznámili jsme přítomné 

s ovládáním počítače hlasem a  ostatními službami, které 

Polovina nebe poskytuje. Přítomní si mohli vyzkoušet ovlá-

dání počítače hlasem v praxi. Zodpověděli jsme veškeré 

dotazy a debatovali s přítomnými na téma problematiky 

poskytování sociálních služeb a dlouhodobého nedostatku 

sociálních pracovníků.

Nově naše společnost začala poskytovat stáže studentům. Seznamují se jak s  prací v  terénu tak i našimi všemi sociálními 

službami. Zapojují se do každodenní práce, která u nás probíhá.

Dne 3. října 2018 se naše společnost účastnila setkání ředitelů neziskových organizací, které poskytují osobní asistenci. Tento-

krát byli pozváni i politici, protože v očích některých politiků jsou právě tyto neziskové organizace tzv. “dírou na peníze”. Chtěli 

jsme tedy i jim ukázat, že je tomu přesně naopak. Tyto organizace vykrývají právě to, co státní organizace nezvládají.

Za Spojené síly pro Prahu přišel starosta Ďáblic Miloš Růžička, za Piráty Vít Šimral, za Prahu sobě Jakob Hurrle a za sociální de-

mokracii Miloš Hájek. Společně jsme jim představili naši práci, potřeby z pražského terénu a sdíleli naše zkušenosti.

Témata setkání byla: naplnění počtu hodin stanovených v krajské síti, příprava na podávání dotací, sjednocení formulářů pro 

dotace v rámci celé Prahy a jednotlivých MČ, podpora personálního zajištění za účelem podpory výkonu sociální práce v terénu, 

zlepšení povědomí o neziskových organizacích, reflexe prezentace MPSV/kraje, jednoduché úkony ze zdravotní péče, které 

osobní asistenti nemohou vykonávat (aplikace léků) a diskutovány byly výsledky konzultace na HMP ohledně hodin přímé 

a nepřímé práce asistentů.

Zájem o naše služby a naší organizaci byl veliký. Na základě 

toho jsme uspořádali exkurzi pro 5 studentů z Jedličkova 

ústavu (z toho byli 3 vozíčkáři) do sídla naší společnosti 

a tréninkového střediska v Praze na Pankráci, kde viděli 

na vlastní oči jak funguje naše společnost, a jak probíhá výuka 

ovládání počítače hlasem v našem školícím středisku.

Navštěvujeme Jedličkův ústav

Poskytujeme stáže

Setkání ředitelů neziskových organizací
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V  prosinci rada MHMP schválila navýšení hodin 

přímé péče u osobní asistence naší společnosti 

na 5500 hodin. Byl tak dosažen jeden z  hlavních 

strategických úkolů roku 2018.

V  únoru a v dubnu jsme se účastnili odborného 

seminářů k GDPR, na základě kterých jsme zpra-

covali směrnice k  GDPR a naplnili jsme tak nové 

právní požadavky.

Schválení navýšení hodin 
osobní asistence

Seminář k GDPR
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PUBLIC RELATIONS

Letos ho Polovina nebe pořádala již po čtvrté, a to přesně na Mezinárodní den zdravotně postižených 3. 12. 2018. Jeho 

smyslem už není zdaleka jen publicita. Důlěžitějším cílem koncertu je umožnit tělesně postiženým lidem a seniorům 

potkat se v příjemném prostředí při hudebním vystoupení, poděkovat partnerům za podporu naší činnosti a propojit alespoň 

na chvíli ty, co pomáhají, s těmi, co pomoc potřebují. A to vše na dobré adrese Kulturního centra Novodvorská v Praze, které 

je dobře dostupné a bezbariérové. Osoby se zdravotním postižením a senioři měli vstup zdarma. 

Měli jsme tu čest čtyři roky poskytovat komerční PR služby Fakultě strojní ČVUT v  Praze. Naše činnost spočívala nejen v psaní 

tiskových zpráv, ale i v  tvorbě rozsáhlejších článků a rozhovorů, mapujících činnost jednotlivých vědeckých ústavů fakulty 

a upozorňujících na konkrétní mimořádné vědecko-výzkumné výsledky. Zřídili jsme za tím účelem blog Fakulty strojní na inter-

netových stránkách Hospodářských novin a sociální sítě. 

Výtěžek ze vstupného byl poukázán ve prospěch veřejné sbírky konané Polovinou nebe pro těžce postiženou ženu upoutanou 

na vozík – Sofii Stránskou. Její příběh jsme umístili i na blog Poloviny nebe http://www.polovinanebe.cz/pomozme-sofii-zit-doma/. 

IV. ročník benefičního koncertu Muzikálem bez bariér  

PR podpora Fakulty strojní ČVUT v  Praze

Duety ze slavných pohádek zazpívaly muzikálové hvězdy Michaela Tomešová, Milan Peroutka, Marian Vojtko, Jan Kříž, 

Roman Tomeš, Berenika Kohoutová, Eva Burešová, Michaela Gemrotová, Aneta Krejčíková, Alžběta Bartošová, Tomáš 

Rapl a Zbyněk Fric. Koncert byl uspořádán pod záštitou starosty Prahy 4 Petra Štěpánka a za spolupráce a podpory městských 

částí Praha 11, Praha 12 a Praha - Kunratice.

O benefičním koncertu jsme informovali veřejnost na webu www.polovinanebe.cz a Facebooku, prostřednictvím 10 billboardů, 

rozmístěných po Praze, a také pomocí letáků v  MHD. Psala o něm a vysílala zprávy četná média.

Obraz fakulty v  médiích jsme se tak na jedné straně snažili aktivně ovliv-

ňovat, na straně druhé jsme monitorovali tento obraz napříč médii. Vytvá-

řeli jsme i pravidelnou statistiku četnosti mediálních výstupů, týkajících se 

fakulty a jejího děkana Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. . Vytipovali jsme 

rovněž zajímavá témata jak v rámci fakulty, vhodná k  její propagaci, tak 

i mimo fakultu, sloužící jako inspirace pro naši práci. Účastnili jsme se důle-

žitých akcí, na nichž fakulta působí nebo je sama pořádala (Dny otevřených 

dveří, Veletrh vzdělávání Gaudeamus, StreTech, Mezinárodní strojírenský 

veletrh, Škola doporučená zaměstnavateli…). Účast fakulty na těchto 

akcích jsme zároveň propagovali. Organizačně jsme také zajišťovali zapo-

jení fakulty do akcí některých jiných pořadatelů, jako je například Klub 

zaměstnavatelů. Spolupráci s Fakultou strojní ČVUT jsme letos úspěšně 

zakončili a dále se naplno budeme věnovat našim hlavním službám 

v sociálním odvětví.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Polovina nebe o.p.s. vede podvojné účetnictví. Od 1. září 2016 probíhá projekt Na cestě do nebe – profesionalizace Poloviny 

nebe, o.p.s. reg. Č. CZ.03.3.60/0.0./0.0/15_031/0001842. Náklady roku 2018 zahrnují kromě nákladů spojených s výše uvedeným 

projektem i náklady spojené s dalšími činnostmi Poloviny nebe o.p.s., kterými byly v roce 2018 zejména osobní asistence a sociální 

rehabilitace, jejíž součástí je šíření asistivních technologií mezi cílovou skupinu.

Poskytnuté dotace z  prostředků státního rozpočtu i Hlavního města Prahy byly použity v  souladu s  účely uvedenými ve smlouvách 

o poskytnutí dotace. Dotace byly řádně vyúčtovány s  poskytovateli dotací.

Bankovní úroky na BÚ          

Dotace OPZ Na cestě do nebe – profesionalizace Poloviny nebe, o.p.s. 

Dotace z  kapitoly 313 MPSV 

Grant – Hlavní město Praha

Dotace MČ Praha 10 (osobní asistence, sociální rehabilitace)  

Dotace MČ Praha 12 (koncert) 

Dotace MČ Praha Kunratice (koncert)       

Dotace MČ Praha 13 (osobní asistence)      

Dotace MČ Praha 4 (koncert, osobní asistence, sociální rehabilitace)     

Ostatní výnosy

Dotace OPZ Na cestě do nebe – profesionalizace Poloviny nebe, o.p.s. 

Dotace z  kapitoly 313 MPSV 

Grant – Hlavní město Praha 

Dotace MČ Praha 10 (osobní asistence, sociální rehabilitace)    

Dotace MČ Praha 12 (koncert)       

Dotace MČ Praha Kunratice (koncert)        

Dotace MČ Praha 13 (osobní asistence)      

Dotace MČ Praha 4 (koncert, osobní asistence, sociální rehabilitace)     

Ostatní náklady společnosti

Struktura výnosů a nákladů evidovaných v účetnictví Poloviny Nebe o.p.s. je následující:

 VÝNOSY

 NÁKLADY

    174,00 Kč

695  622,00 Kč

 2  422  000,00 Kč

1  032  000,00 Kč

    100  000,00 Kč

       5  000,00 Kč

       5  000,00 Kč

   20  000,00 Kč

      45  000,00 Kč

 1  096  670,00 Kč

695  621,69 Kč

 2  422  000,00 Kč

 1  032  000,00 Kč

  100  000,00 Kč

  5  000,00 Kč

     5  000,00 Kč

 20  000,00 Kč

 45  000,00 Kč

1  234  102,00 Kč



OSTATNÍ INFORMACE

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by měly významný pro naplnění účelu výroční zprávy.

V roce 2019 máme v plánu službu Sociální rehabilitace dále rozvíjet a zaměříme se na navýšení počtu klientů. Vše v  závislosti 

na získaných finančních prostředcích a možnosti vyškolit a zaměstnat další lektory asistivních IT technologií. Dále také máme 

v plánu pokračovat v poskytování služeb Osobní asistence. Do roku 2019 také plánujeme pokračovat v pořádání veřejné sbírky 

na pomoc vozíčkářce Sofie Stránské a angažovat se v rámci projektu „Pomozme Sofii žít doma“ i našim dalším klientům, kteří 

jsou v nouzi nebo bez pomoci blízkých.

Polovina nebe o.p.s. nevyvíjela v roce 2018 žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Polovina nebe o.p.s. nemá žádnou pobočku v zahraničí.

V roce 2018 nenabyla Polovina nebe o.p.s. žádné vlastní ani cizí akcie anebo jiné podíly.

Na výroční zprávu společnosti se vztahují obecné požadavky vyplývající ze zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplněn některých zákonů.

V oblasti ochrany životního prostřední zvažuje Polovina nebe při své činnosti dopady jednotlivých kroků na životní prostředí, 

minimalizuje tvorbu odpadů a provádí jejich třídění. Ve společnosti pracují jak kmenoví zaměstnanci, tak využíváme i smluvní 

spolupráce s příslušnými odborníky formou DPP a DPČ podle finančních možností, daných výší obdržených grantů, dotací 

a darů. Velmi cenná je i práce dobrovolníků z  různých oblastí. V oblasti pracovněprávních vztahů umožňuje Polovina nebe 

školení a jiné vzdělávací programy pro své zaměstnance a pořádá pravidelná setkání osobních asistentů.

Události po rozvahovém dni

Předpokládaný vývoj činnosti

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Pobočky v zahraničí

Nabytí akcií nebo podílů

Požadavky podle zvláštních právních předpisů

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
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Zpracoval: Ing. Zdeněk Žďárský

V  Praze dne ............................……..     Schválil: PhDr. Daniela Rázková
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