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Vážení rodiče, donátoři, partneři a přátelé, 
  
rok 2015 byl rokem, ve kterém se úspěchy střídaly s neúspěchy. Rokem, ve kterém jsme 
prožili mnoho radosti, příjemných překvapení, ale také smutných zpráv.  Rokem, na který 
jen tak nezapomeneme. 
 
Zprvu to vypadalo na klidných 365 dní, nicméně osud tomu chtěl jinak a opět na nás připravil 
mnoho zkoušek. Pravda o některé z nich jsme si řekli sami a to zejména tím, že jsme nechtěli 
usnout na vavřínech roku předešlého. 
 
V rámci naší hlavní činností, kterou je poskytování registrovaných sociálních služeb jsme 
našim uživatelům poskytli 13492 hodin osobní asistence, 3160 hodin odlehčovací služby  
a k tomu 394 hodin speciálních terapií. 
 
Ale ani mimo naši hlavní činnost jsme nezaháleli a snažili jsme se naplňovat naše poslání. 
Aktivně jsme se podíleli na komunálním plánování v Praze 11, uspořádali jsme velkou 
charitativní sportovně společenskou akci a v neposlední řadě jsme se pustili do budování 
nového Komunitního, integračního a volnočasového centra. 
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Úspěšně jsme zvládli změnu ve financování sociálních služeb, v rámci které byly kompetence 
v přidělování dotací ze státního rozpočtu převedeny na kraje. 
 
Rok 2015 byl rokem úspěšným, protože jsme na to nebyli sami.  
 
Děkujeme poskytovatelům dotací a grantů, nadacím a nadačním fondům, sponzorům  
a partnerům. 
 
 
 

 

               
 

         
   

                                     
 

 

                           
 
                                        

                              
 
 
 
 
 
 
Děkujeme také všem dobrovolným pomocníkům, kteří nám pomáhali při akcích, při 
úpravách našich prostor a při dalších našich aktivitách. 
  
Děkujeme individuálním dárcům, kteří přispěli do naší veřejné sbírky, nebo nám poskytli 
nefinanční dar v podobě potřebných věcí a vybavení.  
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Velké osobní poděkování paní Frycové 
 
„Míšo, děkujeme Ti jménem všech zúčastněných za velmi cennou práci, kterou jsi dosud pro 
naši organizaci více než 13 let s velkou chutí a pílí vykonávala, je nám ctí s Tebou 
spolupracovat. Obzvláště bychom chtěli vyzvednout Tvoji ochotu být nápomocná v každé 
situaci, v jakékoli denní době i nad rámec svého osobního života! Patříš k těm, na které se 
můžeme kdykoli 100% spolehnout a toho si nesmírně vážíme. Často při spolupráci s Tebou 
používáme slova: "Ještě, že Tě mám!" 
 
 
S úctou 
 
 
 Daniela Dolejšová v.r. Ing. Roman Mucha v.r.
 předsedkyně správní rady ředitel společnosti 
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1. Základní informace 
 
Společnost Hornomlýnská, o.p.s. byla založena 10. května 2013 a to transformací z Klubu 
Hornomlýnská, který byl součástí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. 
Společnost tak v plném rozsahu navázala na svou více než desetiletou tradici v oblasti 
poskytování sociálních služeb. 
 

Název společnosti: Hornomlýnská, o.p.s. 

Sídlo: 

Hornomlýnská 1255/6, Kunratice, 148 00 Praha 4  

(do 8. října 2015) 

Filipova 2013/1, Praha - Chodov, 148 00 Praha 4  

(od 8. října 2015)                                                                                                                              

IČO: 01615939 

Provozní bankovní účet: 2900446680/2010 

Transparentní bankovní účet: 2200599563/2010 

Pracoviště: Centrum služeb Filipovka 

Adresa: Filipova 2013/1, Praha - Chodov, 148 00 Praha 4 

E-mail: info@hornomlynska.cz 

Web: www.hornomlynska.cz 

Facebook: www.facebook.com/hornomlynska.cz 

Telefon: 272 656 751, 272 657 590, 271 910 328 

 
Společnost Hornomlýnská, o.p.s. je standardní a transparentní nestátní neziskovou 
společností a je řádně zaregistrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností pod 
spisovou značkou O 1139 vedená u Městského soudu v Praze. 
 
Společnost je aktivním členem Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR. 
 
Hlavní činností společnosti je poskytování dvou registrovaných sociálních služeb 
(odlehčovací služba a osobní asistence) pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny 
z Prahy a Středočeském kraji.  
 
K tomuto účelu společnost provozuje Centrum služeb Filipovka, které se nachází v Praze 11 
v ulici Filipova č.p. 2013, v objektu bývalé mateřské školy. Filipovka je nejen místem, ve 
kterém je přímo poskytována odlehčovací služba, ale také místem, ve kterém je zázemí pro 
osobní asistenci a kancelářské prostory společnosti. 
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1.1. Náš tým 
 
 
Správní rada v roce 2015: 

 Daniela Dolejšová 

 Alena Tunzerová  

 Michaela Frycová 
 
 

Dozorčí rada v roce 2015: 

 PhDr. Jiří Adamík 

 PaedrDr. Ivona Březinová 

 MUDr. Helena Enžlová 
 

V únoru 2016 došlo ke změnám ve správní radě i dozorčí radě  
 
Správní rada v roce 2016: 

 Daniela Dolejšová 

 Alena Tunzerová  

 PhDr. Jiří Adamík 
 
 

Dozorčí rada v roce 2016: 

 Michaela Frycová  

 Ing. Zdeněk Brejša 

 Vladan Marek 
 

Ředitel - statutární orgán:  Ing. Roman Mucha  
 
Vedoucí centra služeb Filipovka:  Ing. Roman Mucha 
 
Vedoucí kanceláře: Alena Tunzerová 

 Ekonom: Petr Šibrava 

 Finanční a mzdová účetní: Ing. Jana Šťastná 

 Správce IT: MUDr. Daniel Čáslavka 

 Administrativní pracovník - fundraiser: Lukáš Sokol (od 1. 9. 2015) 

 Pracovník úklidu: Pavel Sedlecký (od 21. 12. 2015) 
 
Vedoucí odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová 

 Sociální pracovnice odlehčovací služby: Bc. Jitka Veselá, DiS. (do 30. 6. 2015) 

 Sociální pracovnice odlehčovací služby: Mgr. Michaela Pošvářová (od 21. 9. 2015) 

 Sociální pracovnice odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová 

 Odborná asistentka: Lenka Štěpánková  

 Odborná asistentka: Bc. Iveta Klingenhoferová (roz. Hejlová) 

 Odborná asistentka: Mgr. Michaela Pošvářová (od 21. 9. 2015) 

 Fakultativní činnosti - Aromaterapeutka: Mgr. Kateřina Křížová  

 Fakultativní činnosti - Canisterapeutka: Ing. Markéta Procházková 

 Fakultativní činnosti - Pohybová terapeutka: Lenka Štěpánková 
 
Vedoucí služby osobní asistence: Mgr. Jitka Citriaková 

 Terénní sociální pracovnice: Mgr. Petra Klásková 

 Terénní sociální pracovnice: Bc. Markéta Rývorová (do 31. 8. 2015) 
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 Tým osobních asistentu a asistentek: Anastasová Ivana, Bártová Šárka, Bělohlávková 
Petra, Bělka Jiří, Ing. Bezděková Viola, Bc. Bučková Aneta, Cihlářová Nikola, Čadová 
Petra, Čermáková Soňa, DiS.,  Čistá Simona, Dvořáková Jana, Gennadii Iakubovskyi, 
Falátková Dagmar, Chromeková Gabriela,  Jirasová Kristýna, Klofáčová Michaela, 
Klímová Jitka,  Kečkešová Lucia, Mgr. Krevňáková Lenka, Kružíková Jindřiška,  
Bc. Kšinská Miroslava, Kotíšková Karolína, Kořínek Mikeš, Kubelková Monika, DiS., 
Kubánková Andrea, Bc. Kylarová Helena, Kotková Nikola, Liščinská Veronika,  
Mgr. Matějková Kateřina, Míčová Linda, Bc. Mikundová Monika, Novotný Zdeněk, 
Nováková Veronika, Bc. Bc. Pražáková Kateřina, Prouzová Daniela, Mgr. Procházková 
Olga, Bc. Pokorná Lucie, DiS., Pokorný Radek, Rudolfová Lucie, Bc. Rývorová Markéta, 
Bc. Schmidová Monika, Skálová Ivana, Smejkalová Adéla, Svobodová Alena,  
Ing. Štrachová Jitka, Šugár Vladislav, Mgr. Šmejdová Lucie, Šestáková Zuzana,  
Bc. Táflová Kateřina, Těthalová Eva, Trpková Dominika, Ultzenová Dagmar,  
Vithová Kateřina.  
 

 

1.2. Naše poslání 
 
Našim posláním je obhajoba a podpora rovných práv dětí se zdravotním znevýhodněním, 
včetně jejich práva na přirozené začlenění do společnosti. Proto dlouhodobě  
a systematicky individuálně podporujeme děti se zdravotním postižením a jejich rodiny  
z Prahy a ze Středočeského kraje.  
 
Své služby poskytujeme i dětem s nejtěžšími formami postižení smyslového, tělesného, 
mentálního nebo jakéhokoli jiného. Vycházíme z potřeb každého konkrétního dítěte 
a z respektu k potřebám a přáním rodiny.  
 
Naši nabídku tvoří dvě registrované sociální služby, jejichž poskytování je základním pilířem 
naplňování našeho poslání. 
 
 

1.3. Naše sociální služby 
 
Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Přímá péče je poskytována kvalifikovaným personálem, s odbornou podporou 
zkušených sociálních pracovníků a v souladu se  smlouvami o poskytování sociálních 
služeb, které jsou uzavřeny mezi společností a zákonnými zástupci dětí. 
 

Centrum Filipovka - Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením 
Je registrovanou ambulantní odlehčovací službou pro děti se zdravotním postižením ve věku 
2 - 13 let z Prahy a Středočeského kraje. Okamžitá kapacita služby je 8 dětí, což v praxi 
znamená cca 40 dětí, kterým je odlehčovací v průběhu roku služba poskytována. Posláním 
služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se 
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zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto 
dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, 
zařízení si osobních záležitostí či se může věnovat dalším členům rodiny.  
 
V rámci odlehčovací služby poskytujeme odbornou komplexní péči o dítě se zdravotním 
postižením rozšířenou o specializované aktivity, mezi které patří bazální stimulace, práce na 
interaktivní tabuli, pobyt v multismyslové psychorelaxační místnosti, muzikoterapie, 
arteterapie, aktivity s canisterapeutickým psem, apod. 
  
Odlehčovací služba je poskytována v pracovních dnech včetně prázdnin v době od 08:00 do 
17:00 hodin. Rodiče si objednávají odlehčovací službu podle svých potřeb.   
 
Bližší informace o odlehčovací službě v roce 2015 naleznete v části 2. této výroční zprávy. 
 
 

Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením 
Je registrovanou terénní službou osobní asistence pro děti se zdravotním postižením ve věku 
3 - 15 let z Prahy a Středočeského kraje. Kapacita služby je 50 dětí, kterým je poskytnuta 
osobní asistence. Cílem služby je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti 
rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a 
dovedností na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, 
umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním 
postižením. 
 
Osobní asistenci dětem poskytujeme v mateřských a základních školách běžného  
i speciálního typu, v kroužcích a při volnočasových aktivitách, v domácím prostředí a formou 
doprovodů. 
   
Osobní asistence je poskytována denně po celý rok včetně víkendů a prázdnin podle potřeb 
rodičů. 
 
Bližší informace o osobní asistenci v roce 2015 naleznete v části 3. této výroční zprávy. 
 
 

1.4. Další aktivity 
 
Mimo poskytování sociálních služeb naplňujeme naše poslání také dalšími doprovodnými 
aktivitami, které jsou zaměřeny nejen na uživatele sociálních služeb a jejich rodiny, ale 
také na širokou odbornou i laickou veřejnost.  
 
Velmi oblíbenými jsou akce pro děti a jejich rodiče, které se snažíme pořádat nejen pro 
uživatele našich služeb, ale také pro širokou veřejnost a obyvatele bezprostředního okolí 
Centra služeb Filipovka. 
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V září 2015 je uspořádali charitativní turnaj v plážovém volejbale smíšených dvojic na 
podporu poskytovatelů sociálních služeb v Praze a okolí Beach Help Cup 2015. tato 
charitativní akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem nejen u organizací poskytujících 
sociální služby, ale také u samotných hráčů. Charitativní výtěžek 69.000 Kč byl rozdělen 
organizacím podle výsledků turnaje. 
 
V říjnu 2015 jsme začali budovat Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka, 
ve kterém chceme vytvořit příjemný a bezpečný prostor pro aktivity nejen uživatelů našich 
služeb a jejich rodiny, ale také pro širokou veřejnost Městské části Praha 11, ve které sídlíme. 
Zahájení provozu centra bylo naplánováno na únor 2016. 
 
Na našich internetových stránkách www.hornomlynska.cz zveřejňujeme aktuální informace 
z oblasti sociálních služeb, nabízíme tipy a rady rodičům dětí s postižením, pravidelně 
zveřejňujeme tipy na zajímavé knížky a publikace. 
 
Na internetových stránkách www.centrumfilipovka.cz informujeme o činnosti Komunitního 
centra Filipovka. 
 
Zúčastňujeme se prezentačních akcí, na kterých se snažíme informovat o naší činnosti. 
Každoročně se prezentujeme na pražském veletrhu neziskovek NGO Market. 
 
Bližší informace o dalších aktivitách v roce 2015 naleznete v části 5. této výroční zprávy. 
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2. Odlehčovací služba (9897719) v roce 2015 
 
Odlehčovací službu poskytujeme dětem se zdravotním postižením již devět let. Službu 
zajišťují kvalifikované odborné asistentky, které dětem poskytují individuální péči, rozvíjí 
je v motorice, komunikaci, samostatnosti, sociálních kontaktech atd. Rodiče pak mají 
jistotu kvalitní péče pro své děti, zatímco oni sami získají čas pro sebe či další členy rodiny, 
případně mohou chodit do zaměstnání.   
 
V roce 2015 prošla odlehčovací služba několika změnami, a to jak co se týče fungování služby 
tak v personální oblasti.     
 
Hlavní změnou bylo zahájení poskytování tzv. fakultativních činností. Na podnět 
metodických orgánů Magistrátu Hlavního města Praha jsme některé aktivity, které byly 
součástí odlehčovací služby, museli vyčlenit ze základního rozsahu služby a dále je 
poskytovat formou fakultativních činností. Tedy činností, které nemohou být financovány 
z dotace poskytnuté na provozní náklady spojené s odlehčovací službou.  
 
Mezi nabízené fakultativní činnosti patřila canisterapie, snoezelen terapie, aromaterapie a 
specializované masáže. Rodiče dětí si tyto aktivity objednávali obdobným způsobem jako 
odlehčovací službu. Fakultativní činnosti byly poskytovány zkušenými kvalifikovanými 
pracovníky. Jejich provoz nám část roku u několika dětí podpořila Nadace Světluška, za což 
velice děkujeme. Ostatní uživatelé si za tyto specializované služby dopláceli, což nám pokrylo 
alespoň část nákladů.  
 
Další změnou bylo mírné navýšení úhrady nákladů za poskytnutou odlehčovací službu, 
kterou platí zákonní zástupci dětí. Základní výše úhrady byla od 1. 1. 2015 stanovena na 100 
Kč. Abychom předešli velkému zvýšení nákladů na péči u rodin, které využívají odlehčovací 
službu ve velkém rozsahu, stanovili jsme také sníženou sazbu úhrad, která činí 90 Kč a má na 
ni nárok ten uživatel, který v měsíci využil 21 a více hodin odlehčovací služby. 
 
Co se týče personálních změn, tak se nám v průběhu roku vyměnila sociální pracovnice. 
Kolegyně Jitka Veselá se rozhodla nastoupit kariéru maminky a její místo kvalitně zastoupila 
Michaela Pošvářová, která výborně uplatnila své zkušenosti z předchozího zaměstnání jak na 
pozici sociální pracovnice, tak i jako odborná asistentka v přímé péči. Na konci roku nás také 
opustila odborná asistentka Lenka Štěpánková, která se rozhodla věnovat se nyní práci mimo 
sociální služby.  
 
Odlehčovací službu jsme poskytli celkem 30 rodinám, z toho 27 rodinám z Prahy a 3 rodinám 
ze Středočeského kraje. Celkově jsme uživatelům poskytli 3 554,5 hodiny služeb, z toho 
3 160,5 hodiny přímé péče v odlehčovací službě a 394 hodiny fakultativních činností.  
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2.1. Odlehčovací služba ve faktech a číslech 
 

Celkový počet poskytovaných hodin odlehčovací služby 3 160,5 hodiny 

Celkový počet uživatelů v odlehčovací službě  30 uživatelů 

Okamžitá kapacita služby  8 uživatelů 

Celkový počet pracovníků přímé péče  3 odborné asistentky 

počet nově přijatých uživatelů 8 uživatelů 

Celkový počet poskytnutých hodin skupinové supervize 6 hodin 

Celkový počet poskytnutých hodin individuální supervize 2 hodiny 

Celkový počet hodin vzdělávání 186 hodin 

Počet konzultací s rodiči 19 hodin 

Počet intervencí s rodiči  164 hodin 

Počet hodin odborné praxe studentů 446 hodin 

 

Celkový počet hodin specializovaných aktivit 548 hodin 

Práce na interaktivní tabuli 127,5 hodiny 

Hudební aktivity 88 hodin 

Bazální stimulace 69 hodin 

Výtvarné a rukodělné činnosti 74 hodin 

Pohybová terapie na MOTOmedu 189,5 hodiny 

 

Celkový počet hodin fakultativních činností 394 hodin 

Aromaterapeutické masáže 59 hodin 

Specializované masáže u dětí 101, 5hodin 

Canisterapie 67 hodin 

Snoezelen terapie 166,5 hodin 

 
 
 

2.2. Zhodnocení odlehčovací služby 
 
Celkově byl také rok 2015 z hlediska odlehčovací služby úspěšný a proběhlo 
mnoho dalších pozitivních změn, a to nejen díky týmu odlehčovací služby, ale také díky 
ostatním zaměstnancům Centra Filipovka. Společnými silami jsme tímto rokem úspěšně 
prošli a dařilo se nám také ve zkvalitňování služby. Díky získaným dotacím a grantům od 
různých nadací (Nadace Českého rozhlasu Světluška, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace 
Konto Bariéry, Nadace Leontinka, Nadační fond AVAST) a pražských městských částí (MČ 
Praha 11, MČ Praha 10, MČ Praha 4) jsme službu zkvalitňovali a modernizovali a 
systematicky tak pracovali na jejím rozkvětu.  
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Dle plánu jsme poskytovali po celý rok kvalitní služby a vycházeli vstříc všem požadavkům 
našich uživatelů, respektive jejich zákonných zástupců. Dařilo se nám pracovat se všemi 
klienty dle individuálních plánů, které jsme společně s jejich rodiči vytvářeli, což mělo  
za následek zlepšení situace u těchto dětí v mnoha oblastech (motorika, komunikace, 
sociální kontakty atd.).  
 
Pracovali jsme také na utužování spolupráce s celými rodinami našich uživatelů a zvali jsme 
je na různé společné akce, jako například Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, Noc 
s Andersenem, Vánoční besídka apod. Všechny akce proběhly úspěšně, děti i dospělí si to 
velmi užili, což nám bylo zpětně potvrzeno i z emailů nebo osobních setkání. 
 
Na bezchybném chodu odlehčovací služby v roce 2015 se podílel celý tým odlehčovací 
služby, tedy odborné asistentky přímé péče Bc. Iveta Klingenhoferová, Lenka Štěpánková, 
sociální pracovnice Bc. Jitka Veselá a Michaela Pošvářová, vedoucí služby Mgr. Lucie 
Kocarová, aromaterapeutka Mgr. Kateřina Křížová, canisterapeutka Ing. Markéta 
Procházková. Celému týmu náleží dík za dobře odvedenou práci.  
 
Jako podporu jsme všem pracovníkům umožnili nejen povinné vzdělávání, ale také 
vzdělávání nadstandardní, které vedlo ke zkvalitňování našich nabízených služeb. Další 
formou podpory byla pravidelná supervizní setkání a to jak skupinová, tak i individuální, kde 
odborná školitelka pracovala na prevenci syndromu vyhoření a řešení aktuálních problémů 
ať už pracovních, tak i těch soukromých, které se následně mohou odrážet v pracovním 
procesu.  
 
Bohužel se nám nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků na náklady spojené 
s poskytováním fakultativních činností. Vzhledem k ekonomické náročnosti, jsme se rozhodli 
v roce 2016 fakultativní činnosti neposkytovat. 
 
Jsme rádi, že v nás rodiny našich uživatelů vkládají svou důvěru, svěřují nám své děti do 
péče, podílejí se na plánování služby a spolupracují tak na utváření co nejlepších podmínek 
pro jejich děti.  
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3. Osobní asistence (5094785) v roce 2015 
 
Službu osobní asistence poskytujeme dětem se zdravotním postižením. Službu zajišťují 
kvalifikovaní osobní asistenti, kteří dětem poskytují individuální péči a pomáhají jim  
ve všech oblastech, ve kterých je dítě odkázáno na pomoc druhých. Asistenti se pravidelně 
vzdělávají a navštěvují supervize, což vede k tomu, že naše služby poskytujeme na vysoké 
úrovni a stále je postupně zkvalitňujeme.  
  
V roce 2015 jsme poskytli službu osobní asistence celkem 66 rodinám z Prahy  
a Středočeského kraje.  
 

 
3.1. Služba osobní asistence ve faktech a číslech 
 
Celkový počet poskytnutých hodin služby osobní asistence  13492,5 hodin 

Celkový počet uživatelů ve službě osobní asistence  66 uživatelů 

Okamžitá kapacita služby  50 uživatelů 

Celkový počet pracovníků přímé péče  53 osobních asistentů 

Průměrný měsíční počet výjezdů terénní pracovnice služby  8 výjezdů 

Celkový počet poskytnutých hodin supervize 10,5 hodin 

Celkový počet hodin vzdělávání 408 hodin 

 
Forma asistence  Počet podpořených uživatelů  

Asistence v domácím prostředí  23 

Asistence při docházce do MŠ, ZŠ  27 

Asistence formou doprovodů  16 

 
Stanovený stupeň závislosti našich uživatelů Počet uživatelů 

I. 4 

II. 8 

III. 17 

IV. 13 

neurčeno 24 

 
V roce 2014 jsme spolupracovali s následujícími Mateřskými a Základními školami: 
 

Název zařízení Adresa 

Dětská skupina při MPSV Na poříčním právu 1, 128 01 Praha1 

Mateřská škola speciální  Litvínovská 300, 190 00 Praha 9  
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Mateřská škola Havlíčkova Havlíčkova 1024, 252 63 Roztoky 

ZŠ a MŠ Bílá Bílá 1, 160 00, Praha 6 

Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, 
základní škola, praktická škola a základní 
umělecká škola pro zrakově postižené 

 
Loretánská 19 
118 00 Praha 1 

Střední škola, Základní škola a Mateřská 
škola pro sluchově postižené 

Výmolova 169 Praha 5  

FMŠ Sluníčko pod střechou při 
Pedagogické fakultě UK, Praha13,  

Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

Sunny Canadian International School - 
Mateřská škola, s.r.o. 

Straková 522, 252 42 Jesenice - Osnice, 

ZŠ Ružinovská Ružinovská 2017/20, Praha 4 - Krč, 142 00 

Jedličkův ústav a Mateřská škola  
a Základní škola a Střední škola  

V Pevnosti 4 
 128 41 Praha 2 

BMŠ Pipan  
Hábova 1571, 155 00 
Praha 5 – Stodůlky 

Základní škola a Mateřská škola Praha 8 Za invalidovnou 3 

MŠ Dolní Břežany Na vršku 290, Dolní Břežany 

MŠ Havaj 
Mezi Školami 2482, 
Praha 5 - Nové Butovice 

MŠ U Rumcajse Zázvorkova 1994, Praha 5 

MŠ FZŠ a MŠ Barrandov II Záhorského 887/2, Praha 5 

Mateřská škola HAPPY CHILD s.r.o. 
Jana Masaryka 627/31 
120 00 Praha 2 - Královské Vinohrady 

MŠ Pod Homolkou Pod Homolkou 1601, Beroun 

ZŠ a MŠ Bílá Bílá 1, 160 00, Praha 6 

 
 
Nově jsme navázali spolupráci s těmito Mateřskými školami, Základními školami a volnoča-
sovými zařízeními: 
 

Název zařízení Adresa 

MŠ Sokolovská Sokolovská 182/513, Praha 8 - Libeň 

FZŠ prof. Otokara Chlupa Pdf UK Fingerova 2186, Praha 13 

Základní škola V Ladech V ladech 6, 149 00, Praha 4 - Šeberov  
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3.2. Hodnocení služby osobní asistence  

 

Rok 2015 hodnotíme jako úspěšný. Službou osobní asistence jsme pomohli celkem 66 
rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, což je o 4 více, než v roce 2014. 
Těmto dětem jsme také poskytli celkem o 793,5 hodin více přímé individuální péče, než 
v loňském roce.  

Jedinou asi nemilou změnou byla nutnost navýšit úhrady nákladů za poskytovanou službu, 
kterou platí zákonní zástupci dětí. Základní výše úhrady byla od 1. 1. 2015 stanovena na 100 
Kč. Abychom předešli velkému zvýšení nákladů na péči u rodin, které využívají službu osobní 
asistence ve velkém rozsahu, stanovili jsme také sníženou sazbu úhrad, která činí 90 Kč a má 
na ni nárok ten uživatel, který v měsíci využil 21 a více hodin služby.  

Rodiny nejčastěji využívají osobní asistenci ve školkách a školách, dále v domácím prostředí  
a pak ve formě doprovodu. 

Osobní asistenci bychom nemohli poskytovat bez osobních asistentů, kteří o děti komplexně 
pečují, pracují s nimi individuálně vždy s ohledem na jejich aktuální potřeby, přání a rozvíjí je 
ve všech oblastech, kde dítě potřebuje jejich pomoc. Asistenti s dětmi pracují na základě cílů 
stanovených v Individuálním plánu každého dítěte, na jeho sestavování se asistenti podílejí 
společně s terénní sociální pracovnicí a rodinou. V roce 2015 s námi spolupracovalo celkem 
53 osobních asistentů. 

Veškerou koordinaci asistencí měla v roce 2015 na starosti terénní sociální pracovnice Mgr. 
Petra Klásková a Bc. Markéta Rývorová, které zajišťovaly hladký průběh všech seznamovacích 
schůzek, zkušebních asistencí a schůzek se spolupracujícími organizacemi. Díky svému 
přístupu k práci a výborné komunikaci veškerá spolupráce s rodinami a se spolupracujícími 
organizacemi velice dobře a bezproblémově funguje.  

Naším cílem je poskytovat služby kvalitně a kvalitu neustále zvyšovat, dbáme  
na pravidelné vzdělávání našich zaměstnanců. V loňském roce jsme našim pracovníkům 
zajistili celkem 408 hodin vzdělávání. Kurzy, semináře, konference, kterých se osobní 
asistenti účastnili, byly zaměřeny na problematiku dětí se zdravotním postižením. Konkrétně 
absolvovali například školící akci s názvem „Relaxace a smyslová stimulace ve speciální 
místnosti Snoezelen“, který vedla Lenka Štěpánková, kurz „ABA terapie a autismus“ pod 
vedením ředitelky a zakladatelky AUT-centra Mgr. Lucie Vaculíkové, MSc., dále Úvod do 
bazální stimulace a celodenní kurz o bazální stimulaci pod vedením Bc. Ivety 
Klingenhoferové, akreditované kurzy „Praktický výcvik s klientem“, „Jak klienty odhadnout a 
správně přesvědčit“, „Práce s bolestí klienta“ s paní Bc. Alenou Weberovou. Mimo naše 
prostory se asistenti účastnili například kurzu „Individuální plánování s využitím životního 
příběhu klienta“, „Základy aktivizace vjemové soustavy klienta“, „Nácvik rolí a technik 
komunikace“, „Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem“ apod. 

Osobní asistenti se také pravidelně setkávali na skupinových supervizích, které pro nás 
několikátým rokem zajišťuje Mgr. Petra Priknerová (roz. Šedivá). 
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Pro naše uživatele a jejich rodiny jsme během roku uspořádali letní „Zahradní slavnost“  
a vánoční akci „Kouzelné Vánoce ve Filipovce“. Obou akcí se v hojném počtu zúčastnily 
rodiny využívající našich služeb a velice si je pochvalovaly. Program obou akcí byl připraven 
tak, aby si i děti s postižením mohly užít den plný zábavy, legrace, měly nové podněty a 
bohaté zážitky, což se nám dle reakcí účastníků povedlo. 
 
Službu jsme mohli realizovat a zkvalitňovat díky získaným finančním prostředkům od MHMP, 
Středočeský kraj, MČ Praha 4, MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 5,  
MČ Praha 8, Charitky, Nadace Leontinka, Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond Českého 
rozhlasu – Světluška, Nadace Člověk člověku. 
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4. Projekty realizované v roce 2015 

Současný trend financování sociálních služeb se neobejde bez projektového řízení  
a financování činnosti. Stejně jako většina nestátních a neziskových organizací i my jsme 
závislí na finančních prostředcích získaných od nadací a nadačních fondů. Tyto prostředky 
získáváme účastí v grantových soutěžích, výzvách a výběrech, ve kterých se snažíme 
zaujmout našimi projekty.  
 
V roce 2015 jsme stejně jako v minulosti realizovali dva druhy projektů. Ty první by se daly 
popsat jako podprojekty našich sociálních služeb a slouží k dofinancování jejich provozních 
nákladů. Ty druhé jsou pak samonosnými a samostatnými projekty, které jsou zaměřeny na 
činnosti a aktivity nad rámce hlavních činností realizovaných v sociálních službách. 
 

 
4.1. Podprojekty odlehčovací služby  
 
V oblasti poskytování odlehčovací služby jsme v roce 2015 realizovali několik podprojektů, 
jejichž cílem bylo získat finanční prostředky na provozní náklady spojené s poskytováním 
služby 
 
Odlehčovací služba pro občany MČ Praha 11 a dalších částí Prahy 
Projekt byl zaměřen na podporu šesti konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením 
z MČ Praha 11, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 475 hodin přímé individuální 
péče prostřednictvím odlehčovací služby.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 11 ve výši 117.000 Kč. 
 
Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením 
Projekt byl zaměřen na 8 konkrétních dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, kterým 
bylo v roce 2015 poskytnuto celkem  708 hodin přímé individuální péče v odlehčovací službě 
a  191,5 hodin fakultativních činností. 
Projekt byl realizován s finanční podporou NF Českého rozhlasu ve výši 50.000 Kč. 
 
Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny 
Projekt je zaměřen na 5 konkrétních dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, kterým 
plánujeme v termínu 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 poskytnout 750 hodin přímé individuální péče 
odlehčovací služby. 
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Leontinka ve výši 25.000 Kč pro rok 2015 
a 25.000 Kč pro rok 2016. 
 

Interaktivní tabule pro děti se zdravotním postižením 

Projekt byl zaměřen na zprovoznění interaktivní tabule, která byla častým používáním 
poškozena, tudíž již nemohla být v odlehčovací službě dětmi využívána. K plné funkčnosti 
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tabule bylo tedy nutné zakoupení nového projektoru, aby mohla tabule dál sloužit prioritně 
k rozvoji dětí, ale také jako součást relaxace, odpočinku, výchovně vzdělávacích aktivit apod.  
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Na křídlech pomoci ve výši 26.000 Kč na 
období 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015. 
 
 

4.2. Podprojekty služby osobní asistence 
 
V oblasti osobní asistence jsme v roce 201 realizovali několik podprojektů, jejichž cílem bylo 
získat finanční prostředky na provozní náklady spojené s poskytováním služby. 
 
Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením 
Projekt byl zaměřen na konkrétní děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Celkem 
bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 11 dětí, kterým bylo poskytnuto 4508 hodin přímé 
individuální péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou NF Českého rozhlasu ve výši 70.000 Kč. 
 
Život s osobním asistentem – Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením  
Projekt byl zaměřen na podporu dětí se zdravotním postižením. V roce 2015 jsme celkem 66 
dětem poskytli 13492,5 hodin přímé individuální péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace člověk člověku ve výši 39.200 Kč. 
 
Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením 
Projekt probíhá od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. Je zaměřen na 4 konkrétní děti se zrakovým  
a kombinovaným postižením, kterým plánujeme poskytnout 1210 hodin přímé individuální 
péče osobní asistence. 
Projekt je realizován s finanční podporou Nadace Leontinka ve výši 30.000 Kč pro rok 2015  
a 30.000 Kč pro rok 2016. 
 
Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 11 
Projekt byl zaměřen na podporu 2 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením  
z MČ Praha 11, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 322,5 hodin přímé individuální 
péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 11 ve výši 35.000 Kč. 
 
Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 5 
Projekt byl zaměřen na podporu 5 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením  
z MČ Praha 5, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 1810 hodin přímé individuální 
péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 5 ve výši 11.600 Kč. 
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Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 6 
Projekt byl zaměřen na podporu 4 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením  
z MČ Praha 6, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 943 hodin přímé individuální péče 
osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 6 ve výši 10.000 Kč. 
 
Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 8 
Projekt byl zaměřen na podporu 2 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením  
z MČ Praha 8, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 705,5 hodin přímé individuální 
péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 8 ve výši 30.000 Kč. 
 
 

4.3. Podprojekty společné pro obě služby  
 
Odlehčovací služba a Osobní asistence pro o děti se zdravotním a kombinovaným 
postižením z MČ Praha 10 a dalších částí Prahy 
Projekt byl zaměřen na podporu 11 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením 
z MČ Praha 10, kterým bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 647,5 hodin odlehčovací služby 
411,5 hodiny osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 10 ve výši 12.000 Kč pro službu osobní 
asistence a 14.000 Kč pro odlehčovací službu. 
 
Odlehčovací služba a Osobní asistence pro o děti se zdravotním postižením z MČ Praha 4  
Cílem projektu bylo zajištění přímé individuální péče dětem se zdravotním a kombinovaným 
postižením z MČ Praha 4 a dalších částí Prahy a okolí prostřednictvím ambulantní 
odlehčovací služby a služby osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 4 ve výši 10.000 Kč na období 1.1.2015 
– 31.12.2015. 
 
Osobní asistence a odlehčovací služba v Centru služeb Filipovka 
Projekt byl zaměřen na podporu 8 konkrétních dětí s tělesným a kombinovaným postižením, 
kterým jsme poskytli celkem 964 hodin osobní asistence a 1973 hodin odlehčovací služby. 
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Jedličkova ústavu ve výši 28.000 Kč na 
období 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015. 
 
Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s tělesným a kombinovaným postižením 
Projekt je zaměřen na podporu 12 konkrétních dětí s tělesným a kombinovaným postižením, 
kterým plánujeme poskytnout celkem 3990 hodin přímé individuální péče osobní asistence  
odlehčovací služby (5 dětí z odlehčovací služby a 7 dětí z osobní asistence). 
Projekt je realizován s finanční podporou Nadace Jedličkova ústavu ve výši 27.000 Kč na 
období 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016. 
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Charitky 
Příspěvek ve výši 15.000 Kč byl použit jako příspěvek na poskytování služby osobní asistence 
a odlehčovací služby. Díky příspěvku byly podpořeny celkem 3 děti, které mohli uplatnit 50% 
slevu na měsíční úhradu za služby.  
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5. Další aktivity v roce 2015 
 

Vlastní zahrada a její úprava 

Po dobrých zkušenostech s akcemi na zahradě našeho Centra Filipovka, jsme se v roce 
2015 rozhodli intenzivněji věnovat venkovním prostorám. Od září 2015 jsme od MČ Praha 
11 získali na pět let do bezplatné zápůjčky celou zahradu v areálu Centra Filipovka.  
 
Pustili jsme se do radikálního omlazování keřů, odborného ošetření ovocných stromů 
a výměny mobiliáře zahrady. 
 
Opravy laviček a pískovišť pro uživatele odlehčovací služby 
Oprava byla realizována vlastními silami s pomocí dobrovolníků a s finanční podporou 
individuálních a firemních dárců, kteří přispěli na materiální zajištěni opravy. Jmenovitě to 
byli rodina Chárova, rodina Knězkova, kluci Pechovi, kamarádi Jitky Citriakové, Ivona 
Březinová, rodina Heroutova, rodina Rohovských, zaměstnanci prodejny Billa Šimůnkova a 
společnost MK IRVER, s.r.o. a další dárci, kteří přispěli do naší veřejné sbírky. 
 

 
 
Díky pomoci Střední zahradnické školy a středního odborného učiliště v Praze Hloubětíně a 
dalších dobrovolníků se nám podařilo zahradu úspěšně renovovat a připravit na pořádání 
venkovních akcí. 
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NGO Market 2015 

23. dubna 2015 jsme se zúčastnili tradičního veletrhu neziskových organizací NGO Market 
v nových prostorách Fóra Karlín. Stejně jako mnohé jiné organizace jsme se prezentovali 
odborné i laické veřejnosti. 
 
 

Noc s Andersenem 2015 

27. března 2015 jsme ve Filipovce poprvé připojili k této celorepublikové akci. Program byl 
rozdělen na dopolední část pro rodiče s dětmi a noční přespávací část pouze pro děti. 
 
Odpoledne se děti s rodiči zúčastnili čtení pohádek Jana Drdy, tvořili v čertovské dílničce a 
hojná účast byla také v relaxační místnosti na čtení potmě. Program dále pokračoval venku 
na zahradě opékáním buřtíků, po kterém následovalo slavnostní zasazení stromu 
Andersenovníku. 
 
Noční část byla plná her, soutěží, literárních kvízů a pohádky dětem četla naše patronka 
Ivona Březinová. Děti se také vydaly po stopách čertovského pokladu do nedalekého lesa 
a celý večer vyvrcholil karnevalem malých čertíků. 
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Venkovní bazárek kočárků, vozíků a dalších pomůcek 
 
V týdnu od 21. do 24. dubna 2015 jsme před Centrem Filipovka uspořádali venkovní 
rozdávací bazárek. V rámci jarního úklidu jsme prošli náš inventář a zjistili jsme, že máme 
mnoho užitečných věcí, které již nepotřebujeme. Rozhodli jsme se tak všechno vystavit a dát 
k dispozici těm, kteří najdou pro naše přebytky uplatnění. 
 

 
 
Většina kočárků, vozíků a dalších pomůcek našla své nové majitele a to jak s řady našich 
klientů, tak z řad jiných organizací. 

 
 
Zahradní slavnost ve Filipovce 

 
V sobotu 27. června 2015 jsme pro děti a jejich rodiny uspořádali tradiční Zahradní 
slavnost. Stejně jako v minulých letech jsme připravili řadu zábavných atrakcí, soutěží pro 
děti i dospělé a nechyběl ani obvyklý táborák a opékaná buřtů. 
 
Skákací hrad, trampolína, pružné lano, skákání v pytli, chůze na chůdách, venkovní tvořivá 
dílnička, malování na chodník, střelnice, malování dětí na obličej, sprejování a mnoho dalšího 
bylo k dispozici nejen našim klientům a jejich rodinám, ale také obyvatelů sídliště. 
 
Součástí zahradní slavnosti byl také bazárek oblečení a hraček, který fungoval na principu 
„Když něco přineseš, musíš si i něco odnést“. 
 
Zahradní slavnosti se zúčastnili desítky dětí i dospělých a přesto, že odpoledne trochu 
zapršelo, odcházeli domů všichni nadšení a spokojení. 
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Zahradní slavnost se vydařila také díky pomoci našich patronů ze společnosti AGS Trade 
s.r.o., sponzorskému poskytnutí skákacího hradu od společnosti Happy-Hop a pomoci 
zaměstnanců prodejny Billa Šimůnkova. 
 

 

Beach Help Cup 2015 

Po zkušenosti z roku 2014, ve kterém se uskutečnil malý charitativní volejbalový turnaj  
na podporu naší činnosti, jsme se rozhodli uspořádat turnaj velký, letní a plážový. 
 
A rozjeli jsme to velkolepě a nesobecky.  
 
5. září 2015 jsme v pražském sportovním areálu Beach Braník uspořádali charitativní turnaj 
v plážovém volejbalu smíšených družstev na podporu poskytovatelů sociálních služeb 
v Praze a okolí. 
 
Do turnaje se zaregistrovalo 48 organizací poskytujících v Praze a okolí různé registrované 
sociální služby a ty se ucházely o sympatie hráčů, kteří si při přihlášení do turnaje vybírali, za 
kterou z organizací budou hrát a které pak přenechají vyhraný podíl na charitativním 
výtěžku. 
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Turnaj byl vypsán pro 32 týmů a byl plně obsazen. Charitativní výtěžek turnaje ve výši 
69.000 Kč byl následně rozdělen organizacím podle umístění jejich reprezentantů. 
 
Turnaj proběhl pod záštitou Radní hlavního města Prahy pro sociální oblast a školství Ing. 
Mgr. Ireny Ropkové a Radní hlavního města Prahy pro sport a volný čas Hany Novákové. 
Další záštitu poskytl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, 
Ph.D., MBA. a starosta Městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma. 
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Turnaj vzbudil velkou pozornost jak mezi hráči, tak mezi organizacemi poskytující sociální 
služby. Motivování úspěchem jsme se rozhodli turnaj zorganizovat i v roce 2016. 
 
 

Týden sociálních služeb 

V rámci týdne sociálních služeb, který se konal 5. - 11. října 2015 jsme nabídli zájemcům 
skupinové i individuální prohlídky našich prostor a konzultace. Tento způsob jsme zvolili 
poprvé a zjistili jsme, že zájem o takovou akci není moc velký. V rámci příštího ročníku týdne 
sociálních služeb připravíme jiný formát. 

 

Kouzelné Vánoce ve Filipovce 

Vánoční besídka, která v roce 2015 proběhla ve čtvrtek 17. prosince je již tradiční součástí 
předvánočního času a nejen děti a jejich rodiny, ale i my se na ni vždy velice těšíme. 
 
Letošní program byl plně v režii hudebního divadla Hnedle vedle a to nás opět nezklamalo. 
Od první písničky, přes říkanky a rozdávání dárků, až po závěrečné loučení to byla akce plná 
radosti a štěstí. 
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6. Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka 
 
Pracujeme a žijeme uprostřed velkého pražského sídliště. Za poslední dva roky jsme stále 
častěji na akce zvali nejen klienty, ale také naše sousedy. A proto jsme se rozhodli využít 
nabídku městské části Praha 11, pronajali si další nebytové prostory a rozšířili Filipovku na 
Komunitní, integrační a volnočasové centrum. 
 
Nebylo to jednoduché rozhodování. Nebytové prostory o rozloze 302 m2 byly v žalostném 
stavu a plán na jejich vybudování nebyl dlouhodobě připravován. Nakonec rozhodly obavy 
z toho, že si prostory pronajme někdo jiný, kdo by nás mohl nepříjemně omezovat v naší 
činnosti. 
 
Na podzim roku 2015 jsme se tedy zúčastnili výběrového řízení na budoucího nájemce 
prostor. Vyhráli jsme a od října máme tyto prostory v nájmu. 
 
Prvním krokem byla celková rekonstrukce všech místností a jejich příprava na zahájení 
provozu. Práce to nebyla jednoduchá, ale díky obrovské pomoci přátel se nám ji podařilo 
vybudovat klubovnu, hernu a multifunkční místnost. Zrekonstruovali jsme sociální zařízení 
a vše vybavili základním nábytkem. 
 
Současně jsme začali intenzivně pracovat na plánování a připravování činnosti, kterou 
bychom v centru chtěli v budoucnu realizovat. 
 
Našim cílem je vytvořit bezpečný a klidný prostor pro aktivity místních obyvatel. Rozšiřovat 
jejich volnočasové možnosti o nabídku zajímavých aktivit počínaje zábavou, přes aktivní 
odpočinek a vzdělávání až po sport. 
 
Část prostor jsme se rozhodli dále podnajímat a umožnit tak rozvoj nabídky služeb centra. 
 
Pro začátek jsme připravili pravidelný kluby pro seniory, rodiče s dětmi a speciální klub pro 
otce s dětmi. A naplánovali jsme několik besed a seminářů. 
 
Velmi pozitivním zjištěním pro nás bylo, že místní obyvatelé se o centrum zajímali již 
v době rekonstrukce a nemalou měrou přispěli formou věcných darů k jejich vybavení. 
 
Dalším kladem a velkou motivací je pro nás podpora ze strany městské části Praha 11. 
 
Věříme, že provoz Centra bude pro naši společnost efektivní a v budoucnu jeho aktivity 
přispějí k naplňování našich cílů. 
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7. Finanční zpráva za rok 2015 
7.1. Bilance roku 2015 (v tisících Kč) 

Aktiva 
Stav  

k 1. 1. 2015 
Stav  

k 31. 12. 2015 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Samostatné movité věci 363 363 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 536 409 

Oprávky k samostatným movitým věcem -363 -363 

Oprávky k drobnému hmotnému majetku -536 -409 

Krátkodobý majetek celkem 1569 2074 

Pohledávky celkem 350 252 

- Pohledávky z obchodních vztahů 204 160 

- Poskytnuté provozní zálohy 51 8 

- Pohledávky za zaměstnanci 1 0 

- Nároky na dotace ze státního rozpočtu 47 84 

- Jiné pohledávky 47 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 1165 1786 

- Peníze v hotovosti 14 3 

- Peníze na bankovních účtech 1151 1783 

Jiná aktiva celkem 54 36 

- Náklady příštích období 9 16 

- Příjmy příštích období 45 20 

Aktiva celkem 1569 2074 

 

Pasiva 
Stav  

k 1. 1. 2015 
Stav  

k 31. 12. 2015 

Vlastní zdroje celkem 1025 1025 

Jmění celkem 402 1025 

- Rezervní fond 402 1025 

Výsledek hospodaření 623 0 

- Účet výsledku hospodaření X 0 

Cizí zdroje celkem 544 1049 

Krátkodobé závazky celkem 447 711 

- Závazky z obchodních vztahů 17 32 

- Přijaté zálohy 26 118 

- Ostatní závazky 0 2 

- Zaměstnanci 0 7 

- Závazky k zaměstnancům 209 244 

- Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění 100 113 
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- Závazky z ostatních přímých daní 21 26 

- Závazky ve vztahu k rozpočtu u.s.c. 0 50 

- Jiné závazky 0 13 

- Dohadné účty pasivní 74 106 

Jiná pasiva celkem 97 338 

- Výnosy příštích období 97 338 

Pasiva celkem 1569 2074 

 

 

7.2. Výsledek hospodaření 2015  

Hlavní činnost (v tisících Kč) 

Náklady 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
činnosti 

Celkem 

Spotřebované nákupy celkem 87 162 37 286 

Spotřeba materiálu 42 74 37 153 

Spotřeba energie 45 88 0 133 

Služby celkem 269 354 36 659 

Opravy a udržování 10 36 0 46 

Cestovné 2 3 0 5 

Náklady na reprezentaci 2 2 0 4 

Ostatní služby 255 315 36 604 

Osobní náklady celkem 3337 1311 91 4739 

Mzdové náklady 2659 996 73 3728 

Zákonné sociální pojištění 669 311 17 997 

Ostatní sociální pojištění 8 3 1 12 

Zákonné sociální náklady 1 1 0 2 

Daně a poplatky 0 1 0 1 

Ostatní daně a poplatky 0 1 0 1 

Ostatní náklady celkem 108 8 69 185 

Odpisy nedobytných pohledávek 100 0 0 100 

Poskytnuté dary 0 0 69 69 

Jiné ostatní náklady 8 8 0 16 

Poskytnuté příspěvky 2 1 0 3 

Poskytnuté členské příspěvky 2 1 0 3 

Náklady celkem 3803 1837 233 5873 
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Výnosy 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
činnosti 

Celkem 

Tržby z prodeje služeb 1042 268 86 1396 

Osobní asistence 1042 0 0 1042 

Odlehčovací služby 0 268 0 268 

Fakultativní činnosti 0 0 86 86 

Přijaté příspěvky celkem 143 127 39 309 

Nadační příspěvky 127 59 16 202 

Finanční dary od právnických osob 0 26 11 37 

Nefinanční dary od právnických osob 16 16 1 33 

Příjmy z finančních sbírek 0 26 0 26 

Provozní dotace celkem 2802 1313 89 4204 

Dotace Hlavní město Praha 1928 836 75 2764 

Grant Hlavní město Praha 524 269 0 793 

Dotace Středočeský kraj 135 63 0 199 

Městské části Prahy 103 136 14 239 

Úřad práce 112 9 0 121 

Výnosy celkem 3987 1708 214 5909 

 
 

 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
činnosti 

Celkem 

Výsledek hospodaření z hlavní 
činnosti 

184 -129 -19 36 

 

Vedlejší hospodářská činnost  

Náklady celkem 37.000 Kč 

Výnosy celkem 1.000 Kč 

Výsledek hospodaření z vedlejší 
hospodářské činnosti 

- 36.000 Kč 

 

 

Výsledek hospodaření celkem   0 Kč 
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7.3. Struktura nákladů roku 2015 (v tisících Kč) 
 

Náklady Tisíce Kč Procento 

1. Spotřeba materiálu 153 2,61% 

2. Spotřeba energií 133 2,26% 

3. Opravy a udržování 46 0,78% 

4. Cestovné 5 0,09% 

5. Náklady na reprezentaci 4 0,07% 

6. Ostatní služby 604 10,28% 

7. Mzdové náklady 3728 63,49% 

8. Zákonné sociální pojištění 997 16,98% 

9. Ostatní sociální pojištění 12 0,20% 

10. Zákonné sociální náklady 2 0,03% 

11. Daně a poplatky 1 0,02% 

12. Odpisy nedobytných pohledávek 100 1,70% 

13. Poskytnuté finanční dary 69 1,17% 
14. Jiné ostatní náklady 16 0,27% 
15. Poskytnuté členské příspěvky 3 0,05% 

Celkem 5678 100% 
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7.4. Struktura výnosů roku 2015 (v tisících Kč) 
 

Výnosy Tisíce Kč Procento 

1. Příjmy od klientů osobní asistence 1042 17,63% 

2. Příjmy od klientů odlehčovací služby 268 4,54% 

3. Příjmy od klientů za fakultativní činnosti 86 1,46% 

4. Finanční dary od právnických osob 37 0,63% 

5. Nefinanční dary od právnických osob 33 0,56% 

6. Finanční dary od fyzických osob 11 0,19% 

7. Příspěvek od Nadace Českého rozhlasu 120 2,03% 

8. Příspěvek od Nadace Jedličkova ústavu 18 0,30% 

9. Příspěvek od Nadace Leontinka 25 0,42% 

10. Příspěvek od Nadace Člověk člověku 39 0,66% 

11. Finanční sbírka 26 0,44% 

12. Provozní dotace od MPSV (Hl.m.Praha, 
Středočeský kraj) 

2962 50,13% 

13. Dotace od Úřadu práce 121 2,05% 

14. Provozní dotace od Hlavního města Prahy 868 14,69% 

15. Provozní dotace od MČ Praha 4 10 0,17% 

16. Provozní dotace od MČ Praha 5 22 0,37% 

17. Provozní dotace od MČ Praha 6 10 0,17% 

18. Provozní dotace od MČ Praha 8 30 0,51% 

19. Provozní dotace od MČ Praha 10 26 0,44% 

20. Provozní dotace od MČ Praha 11 152 2,57 Kč 

21. Finanční dar od MČ Praha 12 3 0,05% 

Celkem 5909 100% 
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8. My v roce 2016 

Rok 2015 byl rokem hektickým, plným změn a nových příležitostí a před námi je rok, který 
nebude o moc jednodušší. I nadále budeme svou hlavní činnost směřovat do oblasti 
poskytování registrovaných sociálních služeb osobní asistence a odlehčovací služby. 
 
Nicméně i naše vedlejší činnost se rozvíjí, a tak před námi stojí velké výzvy. Čeká nás rozjezd 
Komunitního, integračního a volnočasového centra Filipovka. Chceme se stát aktivní součástí 
komunity obyvatel sídliště Jižní město II. 
 
Budeme intenzivně hledat zdroje finančních prostředků pro naši činnost, oslovovat Nadace a 
Nadační fondy, firemní a individuální dárce. Pokusíme se o získání prostředků z Evropských 
fondů. 
 
Budeme pokračovat v naší dlouholeté tradici, budeme se snažit, budeme poctivě pracovat 
a rozdávat úsměvy tak, jak je naším dobrým zvykem. 
 
 
 
I v roce 2016 se budeme držet našeho společného motta: 
 
 

„Dětem rádi poskytujeme nové podněty, zábavu, terapie, kamarády, asistenci. 

A jejich rodičům čas a ulehčení života. Pracujeme profesionálně a s láskou.“ 
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9. Obrazová příloha 

Naším hlavním cíle jsou spokojené úsměvy dětí a jejich rodičů. Proto není divu,  
že následující obrázky jsou jich plné. Podívejte se na obrazový přehled roku 2015. 
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