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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom vás v této výroční zprávě, kterou právě otevíráte, v krátkosti seznámili s činností a výsled-
ky našeho Klubu „Hornomlýnská“ v roce 2010.

Impulzem pro vznik naší organizace a realizaci nabízených služeb byla především dlouhodobě neuspokojivá 
situace a nedostatečná nabídka podpory dětem s těžším postižením a služeb rodinám, které se o tyto děti starají.

Klub „Hornomlýnská“ je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje rodiny pečující o děti s postiže-
ním a pomáhá zvyšovat kvalitu života dětí a tím i celých rodin. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat 
v milujícím rodinném prostředí. Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou.

Všechny služby našeho sdružení se rozvíjejí na základě poptávky rodin a potřeb dětí. Snažíme se také dopřát 
rodičům možnost si odpočinout, aby měli dost sil pokračovat ve svém náročném poslání. Vypozorovali jsme, že 
léta péče o děti bez podpory a ocenění přinášejí rodičům ztrátu psychických i fyzických sil a staví je často do si-
tuací, se kterými si sami nevědí rady. Proto je naším cílem vytvářet provázanou nabídku služeb a podpory našim 
rodinám a jejich dětem v Praze a ve Středních Čechách.

Při rozvoji služeb klademe důraz na jejich odbornou kvalitu a na individuální přístup. Usilujeme o stálé dopl-
ňování vědomostí a dovedností všech, kdo s dětmi pracují, zavádíme osvědčené metody a zkoušíme nové. Kromě 
vzdělaného a motivovaného týmu je naší devízou léta rozvíjená spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi 
zaměřujícími se na práci s dětmi se specifi ckými potřebami, spolupracujeme se Středisky rané péče, se Speciál-
ními pedagogickými centry, s mateřskými a základními školami, se specializovanými stacionáři, s odborníky.

Chcete-li, zalistujte si v naší Výroční zprávě, podívejte se, jak se nám dařilo v roce 2010. A pokud vás naše práce 
zaujme a rozhodnete se ji podpořit, budeme moc rádi, protože v poslední době peněz z veřejných zdrojů ubývá 
a práce naopak přibývá.

Na závěr bych osobně chtěla poděkovat všem, kteří nás v roce 2010 podpořili nejen darem, ale především tím, 
že v naši činnost věří a jsou našimi příznivci. Jejich úsilí a pomoc se propojila s obětavou prací našich asistentek, 
asistentů a dalších pracovníků obou našich sociálních služeb. Děkuji.

V Praze dne 31. 3. 2011  Daniela Dolejšová
předsedkyně sdružení

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sídlo:
ARPZPD v ČR, o. s.
Klub „Hornomlýnská“
Hornomlýnská 1255
148 00 Praha 4

Tel. +420 271 910 328
e-mail: info@hornomlynska.cz
web: www.hornomlynska.cz

Pracoviště:
ARPZPD v ČR, o. s.
Klub „Hornomlýnská“
Centrum Filipovka
Filipova 2013
148 00 Praha 4

IČ: 750 36 711

Číslo dárcovského bankovního účtu: 
196315898/0600

Číslo sbírkového transparentního účtu: 
199765616/0600
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3. NAŠE POSLÁNÍ A SLUŽBY

Jsme občanské sdružení a pod jménem Klub „Hornomlýnská“ jsme začali pracovat v roce 2003 jako jeden z klubů 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.

Naším posláním je dlouhodobá systematická individuální podpora dětí se zdravotním postižením a  jejich 
rodin z Prahy a Středočeského kraje.

Své služby poskytujeme i dětem s nejtěžšími formami postižení smyslového, tělesného, mentálního nebo jaké-
hokoli jiného. Vycházíme z potřeb každého konkrétního dítěte a z respektu k potřebám a přáním rodiny.  Naši 
základní nabídku tvoří dvě registrované sociální služby, jimž se věnujeme v následujících projektech:

Centrum FILIPOVKA – služba osobní asistence
Centrum FILIPOVKA – odlehčovací služba

Další služby:

půjčovna didaktických a rehabilitačních pomůcek, odborné literatury,
pořádání odborných přednášek pro rodiče i zaměstnance,
psychorehabilitační pobyt pro rodiny pečující o děti s postižením v Domě rodin Smečno, kde pro rodiče při-

pravujeme mnoho přednášek, se zajištěním hlídání dětí, doplněný o různorodý program pro děti.
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4. LIDÉ V KLUBU „HORNOMLÝNSKÁ“
Stav ke dni 31. 3. 2011

Výkonný výbor
Daniela Dolejšová

předsedkyně
Alena Tunzerová
místopředsedkyně

Michaela Frycová
hospodářka

MUDr. Daniel Čáslavka
člen výkonného výboru

Vedení
PhDr. Jiří Adamík

Výkonný ředitel, člen výkonného výboru
(do dne 26. 2. 2011 Eva Švehlová)

Odlehčovací služba

Mgr. Klára Höslová
vedoucí odlehčovací služby

Mgr. Lucie Kocarová
sociální pracovnice odlehčovací služby 

Veronika Čechová, Renata Dlouhá, Mgr. Tereza Vísnerová
odborné asistentky

Svatoslav Ryzý
pohybový terapeut

Osobní asistence

Bc. Anna Novotná
vedoucí služby osobní asistence

Mgr. Dagmar Hlebová
sociální pracovnice osobní asistence

Mgr. Veronika Menšíková
terénní pracovnice osobní asistence

tým 51 osobních asistentů

Fundraising

Vladislava Táčnerová

Externí spolupracovníci

Jana Karásková
účetní organizace

Mgr. Markéta Benoniová
supervize pracovníků v přímé péči

Mgr. Petra Vitáková
konzultantka SQSS a supervize týmu

MUDr. Daniel Čáslavka, Jan Drozd 
IT správa

Eva Černohorská
canisterapeutka
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5. CENTRUM FILIPOVKA – ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBA

Představení služby

Jedná se o ambulantní sociální službu, která je ur-
čená rodinám s  dětmi se zdravotním postižením 
ve věku od 2 do 10 let z Prahy a Středočeského kra-
je, v rámci které nabízíme těmto rodinám odbor-
nou péči o jejich dítě.

Posláním odlehčovací služby je umožnit uleh-
čení rodičům a  dalším pečujícím osobám v  ka-
ždodenní péči o  dítě se zdravotním postižením 
a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu 
rozvoje těchto dětí.

Cílem odlehčovací služby je poskytovat takovou péči o dítě s postižením, která vychází 
z potřeb rodiny a dítěte. Touto službou podporujeme dítě se zdravotním postižením, aby 
mohlo vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny.

Odlehčovací služba stojí na dvou pilířích

1. Podpora dětí se zdravotním postižením:

Systematické ovlivňování vývojové úrovně dětí – děti poznají nové prostředí, rozšíří si zkušenosti, získají větší 
samostatnost, naváží sociální kontakty, mohou využívat veškeré vybavení a pomůcky, které v domácím pro-
středí nemají k dispozici (z fi nančních či prostorových důvodů).

 Individuální přístup – kromě zajištění základních životních potřeb (hygiena, jídlo, pití) a pomoci při sebeobsluze se 
zaměřujeme na psychomotorický rozvoj, na rozvíjení kognitivních funkcí, na nové dovednosti, apod. Každé 
dítě má vypracován individuální plán, který je plně respektován. Důležitou součástí je přizpůsobování všech 
aktivit vývojové úrovni dítěte v takovém rozsahu, aby se mohlo dítě plně a aktivně zapojit do dění v odlehčo-
vací službě.

Využití speciálních metod – bazální stimulace, canisterapie, pohybová terapie (relaxační a stimulační masáže, 
cvičení na MOTOmedu, kraniosakrální terapie), pobyt v psychorelaxační místnosti (poskytující sluchové, zra-
kové a hmatové stimuly), interaktivní tabule se speciálním programovým vybavením apod.

Využití speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek – tyto pomůcky jsou často velmi nákladné a ná-
ročné na prostor, a proto nejsou pro většinu rodin dostupné (MOTOmed, interaktivní tabule, hmatové a zvu-
kové pomůcky aj.).

2. Podpora rodin

Čas pro vlastní seberealizaci a odpočinek – rodiče se mohou věnovat sami sobě (relaxace, odpočinek, apod.) či 
sourozencům, vyřídit si běžné záležitosti, které je s dítětem s postižením obtížné realizovat. To má obrovský 
význam v prevenci rozpadu rodiny i jako prevence umístění dítěte do ústavu.
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Odlehčovací služba v roce 2010

Rozšíření působnosti
Na základě poptávky ze strany rodičů byla v roce 2010 rozšířena působnost služby i na Středočeský kraj.
Cena za poskytnutí služby zůstala v roce 2010 na částce 60 Kč za hodinu.

Celkový počet poskytnutých hodin odlehčovací služby v roce 2010 3 787 hodin

Celkový počet uživatelů v odlehčovací službě za rok 2010 39 uživatelů

V roce 2010 jsme zaznamenali růst zájmu o odlehčovací službu, kterou využilo 11 nových rodin.

Rozšiřování nabídky aktivit

I přesto, že rodiče shledávali nabídku aktivit, které mohli v rámci běžné hodinové sazby pro své děti využívat, 
jako zajímanou a dostačující, tým odlehčovací služby nadále pracoval na jejím rozšíření.

V roce 2010 se nám podařilo rozšířit stávající nabídku aktivit o tyto projekty:

Realizace projektu „Hrou k rozvoji osobnosti dítěte“ – Práce na interaktivní tabuli se speciálním programo-
vým vybavením k rozvoji dětí v oblastech komunikačních dovedností, motoriky, smyslového vnímání apod.

Projekt „Hrou k rozvoji osobnosti dítěte“ byl fi nan-
cován ze sbírkového projektu „Pomozte dětem!“ 
organizovaného společně Nadací rozvoje občanské 
společnosti a Českou televizí.

Vzdělání odborného personálu v přímé péči (3 odborné asistentky), který pracují v přímé 
práci s dětmi, a to v oblasti bazální stimulace a aplikace této metody u dětí s  těžkým zdra-
votním postižením. Tento koncept obsahuje speciální zacházení a manipulaci s osobami 
s těžkým zdravotním postižením, který umožňuje dětem prohloubit prožívání, napomáhá 
zprostředkování okolních podnětů a v celkovém důsledku prohlubuje život dětem s těžkým 
zdravotním postižením.

  Tento projekt byl realizován díky podpoře Nadace Naše dítě.

Kraniosakrální osteopatie v  odlehčovací službě. V  listopadu 2010 úspěšně do-
končil náš pohybový terapeut Svatoslav Ryzý dlouhodobý vzdělávací program 
s názvem Kraniosakrální osteopatie. Po ukončení kurzu se stala kraniosakrální 
osteopatie součástí pohybové terapie v odlehčovací službě.

Stálé aktivity v odlehčovací službě

V průběhu roku děti měly možnost využívat canisterapii. Canisterapie byla zajišťována 
dobrovolnicí s labradorským retrieverem Bárou v rozsahu 21 hodin.

Pohybovou terapii a masáže využívaly nejenom děti z odlehčovací služby, ale také 
děti z osobní asistence, rodiče či osobní asistenti. Náš odborný pohybový terapeut se 
jim věnoval 257 hodin.
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V  rámci odlehčovací služby jsou realizované tzv. konzultace (základní 
sociální poradenství, schůzky v rámci individuálního plánování, apod.). 
V roce 2010 bylo uskutečněno 57 konzultací.

Odborná podpora pracovníkům odlehčovací služby byla poskytována 
v rámci skupinových i individuálních supervizních setkání.

Další podporou pracovníků je pravidelné vzdělávání. Pracovníci v prů-
běhu roku absolvovali různé druhy akreditovaných i  neakreditovaných 
kurzů, v celkovém rozsahu 237 hodin.

Nová herna

V  březnu roku 2010 jsme obnovili vybavení prostor 
herny v odlehčovací službě. A to díky daru fi rmy B2M.
CZ s.r.o., která poskytla naší organizaci nemalou pod-
poru a  to formou věcných darů. Byly pořízeny nové 
úložné prostory na hračky, dětská sedačka, polohovací 
výuková pomůcka, koberce, apod. Díky této fi rmě si 
mohou děti, pracovníci i návštěvníci užívat příjemného 
prostředí nově vybavené herny.

V psycho-relaxační místnosti strávily děti
180 hodin.

S dětmi jsme se věnovali
100 hodin výtvarným aktivitám.

Hudební aktivity (hra na piano, kytaru, zpěv) byly 
realizovány v celkovém rozsahu 166 hodin. 

Cvičení na MOTOmedu se děti věnovali
více než 23 hodin. 
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Dvě naše děti z odlehčovací služby

Julie, 3 roky (Downův syndrom)
Julie navštěvuje od února 2010 odlehčovací službu 2× až 3× v týdnu. Dochází do odlehčovací služby především 
z důvodu navázání sociálních kontaktů, změny prostředí a využívání dílčích aktivit, které služba nabízí.

„Naše dcera Julinka navštěvuje pravidelně odlehčovací službu v Centru Filipovka už téměř rok a jen těžko si dnes 
dokážeme představit chod naší domácnosti bez této pomoci. Pravidelný pobyt v Centru Filipovka výrazně zlepšil Ju-
lince její sociální dovednosti při pobytu s ostatními dětmi a byla tak lépe připravena na příchod nového sourozence, 
což dnes velice vítáme. Stejně tak jsme ocenili i další služby, jako masáže, klidovou místnost a interaktivní hračky, 
jakož i možnost získat čas vyřídit běžné věci spojené s návštěvou lékaře nebo úřadů. Nejvíce oceňujeme, že Julince se 
ve Filipovce opravdu líbí, a díky důvěře, kterou cítíme ke všem zaměstnancům centra, o ní nemáme strach a víme, 
že prožije hezký den.“ (rodiče)

Alexandra, 5 let (centrální hypotonický syndrom, kombinované postižení)
Alexandra navštěvuje odlehčovací službu od září 2009, zpočátku docházela příležitostně, nyní pravidelně třikrát 
týdně. Využívá masáže a MOTOmed k rozvoji pohybu, polohování při canisterapii k uvolnění svalového napětí, 
psychorelaxační místnost k prohřátí svalů, zklidnění, rozvoji zraku a očních pohybů. Je u ní praktikována bazální 
stimulace se zaměřením na orofaciální stimulaci a celkové zklidnění.

„Naše dcera Alexandra navštěvuje od září 2009 odlehčovací službu Filipovku. V roce. 2009 jsme využívali službu 
jen pár dní v měsíci, byla jsem s dcerou doma, chtěla jsem jen pro ni určitou změnu, přijít do styku s jinými lidmi, do 
kolektivu dětí, změnu místa i způsobu zacházení. Velice nám vyhovovala možnost objednání jen určitých dnů v mě-
síci a platba pouze za využité dny. V roce 2010 jsme čekali druhou dceru a během porodu i 6 týdnů po porodu, kdy 
jsem se o ni nemohla řádně postarat kvůli nedovolené zátěži, navštěvovala službu denně. Velice nám tato možnost 
pomohla, věděli jsme, že je o ni dobře postaráno a v klidu jsem se mohla věnovat novorozenému miminku. Později 
jsme vytvořili pravidelný týdenní plán docházek. Velice oceňujeme milý,  obětavý a profesionální přístup všech asi-
stentek, jejich pevné nervy ve chvílích, když se dcera necítí dobře, zvládají spolehlivě její záchvaty vzteku, ovládají 
krmení sondou. Během dne dcera vystřídá různé aktivity jako masáže, motomed, relaxační místnost s  hudbou 
a promítáním, cviky na balónu, interaktivní tabuli, vycházky. Obrovským přínosem byl pro nás i letní prázdninový 
provoz. Celkově služba vnáší do našeho života klid, pohodu a radost!“ (rodiče)
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6. CENTRUM FILIPOVKA – 
OSOBNÍ ASISTENCE

Představení služby

Posláním služby osobní asistence Centra Filipovka je snaha o sociální začlenění dětí se zdravotním postižením. 
Osobní asistent je dítěti oporou při všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se 
na rozvoji jeho dovedností a schopností. Osobní asistence je poskytována ve třech základních formách: asistence 
v domácím prostředí, asistence ve školských zařízeních (MŠ, ZŠ běžného i speciálního typu) a asistence formou 
doprovodů.

Cílem služby osobní asistence je zajistit dětem se zdravotním postižením rovné příle-
žitosti v přístupu ke vzdělávacím a volnočasovým aktivitám a podílet se tak na rozvoji 
jejich schopností a dovedností.

Osobní asistence je cílenou a individuální péčí, která vždy vychází z konkrétních potřeb 
daného dítěte.

Prostřednictvím služby osobní asistence přispíváme k procesu integrace dětí se zdravot-
ním postižením.

Osobní asistence napomáhá zlepšení situace našich uživatelů a  zlepšuje tak sociální 
situaci celé rodiny.

Služba osobní asistence v roce 2010

Osobní asistenci pro děti se zdravotním postižením ve věku od 3 do 
15 let z Prahy a Středočeského kraje využilo v roce 2010 53 uživa-
telů, kterým se naši odborní asistenti věnovali celkem 14 719 ho-
din (v roce 2009 to bylo 10 494 hodin). Na přímé péči se v tomto 
roce podílelo 51 osobních asistentů.

Na základě zvýšené poptávky o službu osobní asistence jsme 
v  průběhu roku 2010 navýšili okamžitou kapacitu služby 
z původních 33 uživatelů na 40 uživatelů. Zároveň jsme změ-
nou v registraci rozšířili působnost služby na Prahu a Stře-
dočeský kraj.

Cena za poskytnutí služby zůstala v roce 2010 na částce 70 Kč za hodinu.
Za podpory osobních asistentů mohli 4 uživatelé docházet do základ-

ních škol.
Prostřednictvím služby osobní asistence jsme podpořili 23 uživatelů 

při jejich začlenění do programu běžných i speciálních mateřských škol.
Služba osobní asistence v  přirozeném domácím prostředí byla po-

skytnuta 21 uživatelům.
Formou doprovodů do vzdělávacích institucí a  na zájmové kroužky 

jsme podpořili 11 uživatelů.

Od ledna 2010 jsme pro schůzky s  novými zájemci o  službu 
a  osobními asistenty, začali využívat nové prostory. Vylepšili 
jsme tím stávající zázemí služby.
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Poskytování služby osobní asistence jsme dále zintenzivnili a zkvalitnili pozicí terénní pracovnice. Během roku 
2010 uskutečnila odborná terénní pracovnice osobní asistence 92 schůzek v terénu. Účastnila se seznamování 
rodin s vybranými osobními asistenty, byla pro obě strany oporou a poradním článkem při tzv. zkušebních asi-
stencích. Jednala se školskými zařízení a vytvářela prostor pro plynulé začleňování dětí s podporou osobních 
asistentů do předškolních i školních zařízení. Intenzivně se podílela na tvorbě Individuálních plánů uživatelů.

Od 24. 8. do 26. 8. 2010 proběhla ve službě osobní asistence Inspekce kvality sociálních služeb. V oblasti kvality 
poskytované služby jsme dosáhli následujících výsledků.

maximální počet bodů hodnocených kritérií kvality 144
počet dosažených bodů 114
 celkový počet hodnocených zásadních kritérií  17
počet nesplněných zásadních kritérií   3

Výsledky Inspekce nám přinesly řadu podnětů a úkolů, na kterých od té doby pracujeme.

Odborná podpora osobním asistentům byla nadále poskytována v rámci supervizních setkání. Osobní asistenti 
se každý měsíc účastní skupinové supervize. V případě potřeby jsou pracovníkům dále nabízeny termíny indivi-
duálních supervizí.

V rámci plnění dalšího vzdělávání, které vyplývá ze Zákona o sociálních službách a které je pro všechny pra-
covníky v sociálních službách povinné v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok, jsme asistentům sestavili širokou 
nabídku možností absolvování. Osobní asistentům byla zprostředkována nabídka vzdělávacích kurzů, stáží v za-
řízeních poskytující sociální služby a balíček interních školících akcí.

Dvě naše děti z osobní asistence

Jakub, 7 let (kombinované postižení, DMO, spasticita, zraková vada, epilepsie)
Službu osobní asistence využívá již třetím rokem, asistentka s chlapcem pracuje v domácím prostředí a zároveň 
jej podporuje při docházce do speciální mateřské školy.

„Chlapec je ve všech směrech nesamostatný (kombinované postižení). Asistentka má k chlapci velmi silné pouto. 
Pomáhá nejen jemu, ale celé rodině. Její pomoc je vrcholně profesionální. Práce s chlapcem v MŠ je v souladu s ko-
lektivním výchovně vzdělávacím procesem. Asistentka je ke Kubíkovým potřebám velmi ohleduplná, aktivní, na 
chlapce má přiměřené nároky. Práci asistentky velice oceňuji, jelikož pobyt v MŠ Kubovi prospívá a bez asistentky 
by jeho docházka byla velmi obtížná.“ (pedagožka speciální MŠ)

Paulina, 3 roky (Rett syndrom)
Službu využívá od začátku roku 2010. Asistentka dívce poskytuje podporu a pomoc v domácím prostředí i při 
docházce do předškolního zařízení.

„Se službou osobní asistence, kterou naší dceři zprostředkovalo Centrum Filipovka, jsme velmi spokojeni. Paulinka 
našla v osobní asistentce kamarádku, společnici a osobu, která se jí pravidelně třikrát v týdnu stoprocentně věnuje. 
Hraje si s ní, povídá, pomáhá při jídle, oblékání, osobní hygieně.  Od září 2010 začala dcera docházet, opět díky 
pomoci asistentky, do MŠ. Dětský kolektiv, do kterého se zapojí právě díky službě osobní asistence, jí bude, alespoň 
pevně věříme, dále motivovat a stimulovat jak v oblasti mentálního, tak pohybového vývoje.“ (maminka)
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7. CO DALŠÍHO SE DĚLO VE FILIPOVCE

Prostory v Centru Filipovka

V roce 2010 proběhla výměna všech oken v prostorách Centra Filipovka. Můžeme pracovat v lepších pracovních 
podmínkách, zvýšený komfort oceňují zejména děti, o které pečujeme, a jejich rodiny. Poděkování za toto vylep-
šení prostor, v kterých provozujeme svoji činnost, patří MČ Praha 11.

Benefi ční koncert „Hvězdy pro FILIPOVKU“

V tomto roce jsme uspořádali druhý ročník benefi čního koncertu na podporu Centra Filipovka, tentokrát 29. října 
2010. Patronát nad koncertem převzali Valerie Zawadská a Jiří Zbořil, kteří celým koncertem vtipně a mile prová-
zeli a přizvali si na pomoc spoustu známých tváří (např. G. Vránová, I. Blanarovičová, M. Březinová, G. Goldová, 
S. Issa, J. Bendig, a nejen dětmi obdivovaný bublinář R. Navaro). Všichni účinkující vystoupili bez nároku na 
honorář, za což jim patří velký dík.

Záštitu nad celou benefi ční akcí převzal senátor a patron naší organizace Tomáš Töpfer.
Výtěžek benefi čního koncertu Hvězdy pro Filipovku činil krásnou částku 160 900 Kč. V rámci koncertu nás 

podpořily   fi rmy: Tonera, spol. s.r.o., Mezinárodní konzervatoř Praha, Ista Česká republika s.r.o., EMRO TS 
Company s.r.o., Fastec s.r.o., Květiny Michaela Čápová, DINO TOYS, Restaurace MAJÁK  a Amway Česká re-
publika s.r.o. Všem patří velký dík.

Křest kalendáře „Hvězdy pro FILIPOVKU“

U příležitosti benefi čního koncertu „Hvězdy pro Filipovku“ vznikl jedinečný kalendář pro rok 2011, na němž se 
podílely svým umem děti navštěvující Centrum Filipovka.  Každý měsíc zdobí krásný obrázek některého z dětí. 
Zároveň tváří jednotlivých měsíců jsou známé osobnosti a to nejen z řad účinkujících na koncertu „Hvězdy pro 
Filipovku“, které připojily originální věnování. Kalendář pokřtil přímo v Centru Filipovka senátor Tomáš Töpfer.
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Vánoční setkání

V prosinci 2010 proběhla v prostorách odlehčovací služby Vánoční besídka. Setkání nám zpříjemnili hudebním 
pásmem děti z Domu dětí a mládeže Jižní Město pod vedením paní Konečné.

Přednášky pro rodiče a pracovníky Klubu „Hornomlýnská“

V roce 2010 jsme uspořádali 2 přednášky pro rodiče i pracovníky na tato témata:

 Intervenční program instrumentálního obohacování – metoda R. Feuersteina
EEG Biofeedback

Natáčení v Klubu „Hornomlýnská“

Na přelomu měsíců září a října jsme byli osloveni magistrátní televizí Metropol TV s nabídkou natočení krátkého 
video příspěvku, který by širokou veřejnost seznámil s činností celého Klubu „Hornomlýnská“. Děkujeme tímto 
rodinám a asistentům, kteří s námi na natáčení spolupracovali!

S video příspěvky je možné se seznámit na webových stránkách Metropol TV, na těchto odkazech:
http://www.metropoltv.cz/index.php?dil=378
http://www.metropoltv.cz/index.php?dil=370

Prezentace Klubu „Hornomlýnská“

I v roce 2010 jsme spolupracovali s řadou médií. Mezi zajímavé výstupy této spolupráce patří článek v interneto-
vém časopisu ŽENA IN o Klubu „Hornomlýnská“ a článek o canisterapie v odlehčovací službě v časopisu Family 
Star č. 8. Připravili jsme pro zájemce Den otevřených dveří a účastnili jsme se Workshopu sociálních služeb po-
řádaným Městskou částí Prahy 4.
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8. FINANČNÍ ZPRÁVA

Ze zprávy auditora o ověření roční účetní závěrky



14

Bilance k 31. 12. 20100 (v tis. Kč)

stav k 1. 1. 2010 stav k 31. 12. 2010

Dlouhodobý majetek celkem 594 662

– Samostatné movité věci 717 880

– Drobný dlouhodobý hmot. maj. 9 10

– Oprávky k samostat. mov. věcem –123 –218

– Oprávky k drobnému hmot. maj. – 9 –10

Krátkodobý majetek celkem 1 106   1 728

Pohledávky celkem –248 589

– Poskytnuté zálohy 92 412

– Pohledávky u odběratelů služeb   200 147

– Pohledávky z ostat. přímých daní   0  20

– Ostatní pohledávky –540 177

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 1 340 1 030

– Peníze v hotovosti 0  29 

– Ceniny 1 1

– Peníze na bankovních účtech 1 339 1 000

Jiná aktiva celkem  14 109

– Náklady příštích období  20  22

– Příjmy příštích období –6  87

AKTIVA CELKEM 1 700 2 390

Vlastní zdroje celkem   872  627

Jmění celkem 635 665

Výsledek hospodaření 237 –38

– Účet výsledku hospodaření 3 –275

– Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta minul. let 234 237

Cizí zdroje celkem   828 1 763

Krátkodobé závazky celkem 569 1 307

– Závazky k dodavatelům 38 11

– Přijaté zálohy 0 3

– Závazky k zaměstnancům 335 311

– Závazky k inst. soc. a zdrav. pojištění 157 141

– Závazky z ostat. přímých daní 26 0

– Ostatní závazky 13 841

Jiná pasiva 259 456

– Výdaje příštích období 259 425

– Výnosy příštích období 0 31

PASIVA CELKEM 1 700 2 390
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Výsledek hospodaření roku 2010 (v tis. Kč)

osobní
asistence

odlehčovací 
služba

ostatní celkem

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem  72 134 0  206

Spotřeba materiálu 31 59  0 90

– Spotřeba energie 41 75  0  116

Služby celkem 365 367  51  783

– Opravy a udržování  9 15  0  24

– Cestovné  6  0 21 27

– Náklady na reprezentaci  1  0  0  1

– Ostatní služby  349  352 30  731

Osobní náklady celkem 3 372 1 948 0 5 320

– Mzdové náklady   2 569   1 465  0   4 034

– Zákonné sociální pojištění  803  483  0   1 286

Ostatní náklady celkem  29  21  11  61

– Jiné ostatní náklady 29 21 11  61

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 0  95 0  95

– Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  0 95  0  95

Náklady celkem 3 838 2 565  62 6 465

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 1 040 230 52 1 322

– Osobní asistence   1 040  0  0   1 040

– Odlehčovací služby  0  230  0  230

– Ostatní příjmy  0  0 52 52

Přijaté příspěvky celkem 332 170  55 557

– Obce (Satalice, Beroun, Nová Ves pod Pleší, Říčany,
    Nový Jáchymov)

68  0  0 68

– Právnické osoby (ČEPS a.s.)  0 50  0 50

– Nadace (Dětský mozek)  0 50  0 50

– Práce dobrovolníků  142  0  0  142

– Ostatní věcné a fi nanční dary  122 70 40  232

– Sbírkové dary  0  0 15  15

Provozní dotace celkem 2 167 2 102  42 4 311

– MPSV   1 070  726 20   1 816

– MZ prostřednictvím ARPZPD  0  0 22 22

– Hlavní město Praha  180  316  0  496

– Městské části Prahy (Praha 6, 10, 11, 13, 14)  186  375  0  561

– Nadace
    (Nadační fond ČRo, Nadace VIA, Nadace Naše dítě,
    Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Člověk člověku,
    Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Leontinka)

 731  685  0   1 416

Výnosy celkem 3 539 2 502 149 6 190

Výsledek hospodaření před zdaněním –299   –63  87 –275

Daň z příjmu 0 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění –299   –63  87 –275
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Struktura nákladů v roce 2010 (v tis. Kč)

1. Spotřeba materiálu  90 1,39 %

2. Spotřeba energií 116 1,79 %

3. Opravy a udržování  24 0,37 %

4. Cestovné  27 0,42 %

5. Náklady na reprezentaci 1 0,02 %

6. Ostatní služby 731   11,31 %

7. Mzdové náklady 4 034   62,40 %

8. Zákonné sociální pojištění 1 286   19,89 %

9. Ostatní pokuty a penále  17 0,26 %

10. Jiné ostatní náklady  44 0,68 %

11. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  95 1,47 %

CELKEM 6 465 100,00 %
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Struktura výnosů v roce 2010 (v tis. Kč)

 1. Tržby z prodeje služeb 1 322   21,36 %

 2. Dar od městské části Praha-Satalice  30 0,48 %

 3. Dar od města Beroun 3 0,05 %

 4. Dar od města Nová Ves pod Pleší  20 0,32 %

 5. Dar od města Říčany  10 0,16 %

 6. Dar od obce Nový Jáchymov 5 0,08 %

 7. Dar od ČEPS a.s.  50 0,81 %

 8. Dar od nadace Dětský mozek  50 0,81 %

 9. Práce dobrovolníků 142 2,29 %

10. Ostatní věcné a fi nanční dary 232 3,75 %

11. Sbírkové dary  15 0,24 %

12. Dotace od MPSV 1 816   29,34 %

13. Dotace z MZ prostřednictvím ARPZPD  22 0,36 %

14. Dotace od hlavního města Prahy 496 8,02 %

15. Dotace z MČ Praha 11 475 7,67 %

16. Dotace z MČ Praha 6  30 0,48 %

17. Dotace z MČ Praha 14  20 0,32 %

18. Dotace z MČ Praha 13  15 0,24 %

19. Dotace z MČ Praha 10  21 0,34 %

20. Dotace od Nadačního fondu ČRo 450 7,27 %

21. Dotace od Nadace VIA  75 1,21 %

22. Dotace od Nadace Naše dítě 358 5,78 %

23. Dotace od Nadace Nadace rozvoje občanské 
společnosti

255 4,12 %

24. Dotace od Nadace Člověk člověku 133 2,15 %

25. Dotace od Nadace Jedličkova ústavu  45 0,73 %

26. Dotace od Nadace Leontinka 100 1,62 %

CELKEM 6 191 100,00 %
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PODĚKOVÁNÍ

Naši patroni

V roli patronů nás podporují: známá česká spisovatelka Simona Monyová,
     přední český herec, senátor Tomáš Töpfer.

Děkujeme našim patronům za vše, co pro nás dělají!

Panu Tomáši Töpferovi děkujeme za veřejné doporučení, kterého se od něj naší organizaci dostalo při přípravě 
a konání jeho výroční narozeninové oslavy na začátku roku 2011. Díky tomu o naší činnosti ví více lidí a dostalo 
se nám i řady individuálních darů.

Naši přispěvatelé a dárci

Orgány místní správy a samosprávy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
MČ Praha 6
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 13
MČ Praha 14
Město Říčany
MČ Praha-Satalice
Obec Nová Ves p. Pleší
Obec Nový Jáchymov
Město Beroun

Nadace a občanská sdružení
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace rozvoje občanské společnosti 
     „Pomozte dětem!“
Nadace Naše dítě
Nadace ČLOVĚK ČLOVĚKU
Nadace Leontinka
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace VIA „Fond T- Mobile pro regiony“
Nadace Dětský mozek
Nadační fond J&T
Výbor dobré vůle Olgy Havlové
ARPZPD v ČR
Plán B o. s. – „Co nás baví“

Firemní dárci – fi nanční příspěvky
RAMIREZ s. r. o.
Fispoclean spol. s r. o.
ista ČR s. r. o.
ZAPA Beton a. s.
ČEPS a. s.

Firemní dárci – věcné dary
B2M.CZ s. r. o.
ACTIVA a.s.
TONERA spol. s r. o.
DINO TOYS s. r. o.
ART TECH Jan Martínek
NSK Hammer
Jiří Horský – JRK-STUDIO

Individuální dárci
Martin Havelka
Marta Exnerová
Simona Monyová
Pavel Karásek
Radka Matulová
Jana Andrášková
Lubomír Podlipný
Iveta Hessingová

… a další, děkujeme!
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Orgány místní správy a samosprávy

Nadace, nadační fondy a občanská sdružení

 

Firemní dárci

Mediální spolupráce

MČ Praha 14MČ Praha 13MČ Praha 10




