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Vážení rodiče, donátoři, partneři a přátelé, 
  
rok 2014 byl prvním rokem, ve kterém jsme po celou dobu fungovali jako obecně 
prospěšná společnost. Završili jsme tak přechod z ARPZD v ČR, o.s. Klub Hornomlýnská  
na Hornomlýnská, o.p.s. 
 
Po celý rok jsme se snažili naplňovat naše poslání. Ne vždy to bylo jednoduché, ale když  
se chce, tak jde vše. Měli jsme plné ruce práce a to nejen s dětmi, ale také s naším Centrem 
služeb Filipovka a vším ostatním co je k poskytování sociálních služeb potřebné.  
 
Úspěšně jsme se vypořádali s celkovou rekonstrukcí budovy, ve které sídlí naše Centrum 
služeb. Svépomocí jsme zvládli vymalování vnitřních prostor a úpravu zahrady. Poprali jsme 
se se změnami v oblasti přidělování dotací ze státního rozpočtu. Z gruntu jsme předělali naše 
internetové stránky. Zrealizovali jsme několik užitečných projektů. Uspořádali jsme úspěšnou 
zahradní slavnost.  
 
V neposlední řadě jsme celý rok nepřetržitě poskytovali naše dvě registrované sociální 
služby. Našim uživatelům jsme poskytli 3756 hodin odlehčovací služby a 12699 hodin osobní 
asistence. 
 

 
 
Ne vše se nám ovšem podařilo. Neuspěli jsme s několika žádostmi o finanční podporu našich 
projektů. Nedostávalo se nám času k tomu, abychom uspořádali více zajímavých akcí pro 
naše děti a jejich rodiče. A nepodařilo se nám uskutečnit vše, co jsme měli v plánu. Nicméně 
si nezoufáme a budeme se snažit dál.  
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Červených hvězdiček bylo v roce 2014 mnohem více než černých puntíku a proto 
považujeme tento rok za úspěšný a podařený. Podle školního známkování si dáváme lepší 
dvojku a slibujeme, že se vynasnažíme obstát i v roce 2015. 
 
Rok 2014 byl rokem úspěšným, protože jsme na to nebyli sami.  
 
Děkujeme poskytovatelům dotací a grantů, nadacím a nadačním fondům, sponzorům  
a partnerům. 
 

                              
 

 

                                         
 
 

             
 

 

                       
 
 
Děkujeme také našim dobrovolníkům Liboru Smékalovi, Michalu Gregušovi, Rostislavu 
Gebrovi, Antonínu Tvrdoňovi, Petru Lomeckému, Luďkovi Frűhaufovi, Davidu Jančíkovi, 
Ondru Pechovi, Anetě Gajdošíkové, Daniele Gajdové, Samovi Keprtovi, Martinu Havránkovi, 
Petru Citriakovi, Sylvě a Jaromíru Všetičkovým, panu a paní Rohovským, Regíně Stratílkové  
s dcerou a Kláře Heroutové se synem Denisem. 
 
Děkujeme individuálním dárcům Dagmaře, Danielovi a Kryštofovi Chárovým, rodině 
Rohovských, rodině Pobudových a rodině Ujlaky. 
 
 
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                                                                                                                                

IČ: 01615939 

Provozní bankovní účet: 2900446680/2010 

Transparentní bankovní účet: 2200599563/2010 

Pracoviště: Centrum služeb Filipovka 

Adresa: Filipova 2013/1, 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. Prostory centra má společnost 
v podnájmu od Jihoměstské majetkové, a.s. vlastníkem budovy je MČ Praha 11. 
 
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: 

 Daniela Dolejšová 

 Alena Tunzerová  

 Michaela Frycová 
 

Dozorčí rada: 

 PhDr. Jiří Adamík 

 PaedrDr. Ivona Březinová 

 MUDr. Helena Enžlová 
 

 
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 
 
Vedoucí odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová 

 Sociální pracovnice odlehčovací služby: Bc. Jitka Veselá, DiS 

 Odborná asistentka: Lenka Štěpánková 

 Odborná asistentka: Bc. Iveta Hejlová 

 Odborná asistentka: Mgr. Blanka Švehlová (1.1.2014 - 11.4.2014) 

 Pohybový terapeut: Svatoslav Ryzý (6.1.2014 - 31.10.2014) 

 Arometerapeutka: Mgr. Kateřina Křížová 

 Canisterapeuté: Ing. Markéta Procházková, Tomáš Müller 
 
 
Vedoucí služby osobní asistence: Mgr. Jitka Citriaková 

 Terénní sociální pracovnice: Mgr. Petra Klásková 

 Tým osobních asistentu a asistentek: Anastasová Ivana, Bártová Šárka, Bělohlávková 
Petra, Bělka Jiří, Bednářová Markéta, Ing. Bezděková Viola, Bílá Eva, Bučková Aneta, 
Čermáková Soňa, DiS., Havelková Nikola, Bc. Hlaváčová Anežka, Hniličková Martina, 
Fraňková Dana, Jirasová Kristýna, Jirovská Jaroslava,  Kečkešová Lucia, Krevňáková 
Lenka, Bc. Kšinská Miroslava, Kylarová Helena, Kotková Nikola, Košťáková Markéta, 
Kubelková Monika, DiS., Kubánková Andrea, Bc. Kubíčková Veronika, Bc. Matějková 
Kateřina, Míčová Linda, Bc. Mikundová Monika, Mudrová Anna, Mgr. Orlová Jana, 
MUDr. Pataki Rita, Pokorná Lucie, DiS., Pokorná Tereza, Pokorný Radek, Bc. 
Procházková Zuzana, Rývorová Markéta, Slavatová Mária, Skálová Ivana, Straková 
Adéla, Bc. Štrbová Lucie, Trpková Dominika, Vacek Tomáš, Veselá Alžběta, Vithová 
Kateřina, Vopálková Jaroslava, DiS. 
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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 - 10 let z Prahy a Středočeského kraje. Okamžitá kapacita služby je 8 dětí, což v praxi 
znamená cca 50 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 
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, canisterapie, Snoezelen terapie, specializované masáže, 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 2014 naleznete v části 2. této výroční zprávy. 
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Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením 
Je registrovanou terénní službou osobní asistence pro děti se zdravotním postižením ve věku 
3 - 10 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 doved-
ností 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 spaciálního 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 2014 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 od roku 2014 pořádat 
nejen pro uživatele našich služeb, ale také pro širokou veřejnost a obyvatele 
bezprostředního okolí Centra služeb Filipovka. 
 
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. 
 
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 2014 naleznete v části 4. této výroční zprávy. 
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2. Odlehčovací služba (9897719) v roce 2014 
 
Odlehčovací službu poskytujeme dětem se zdravotním postižením již osm 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.   
 
Odlehčovací služba prošla během roku 2014 mnoha změnami, a to jak co se týče fungování 
služby a personálních věcí, tak změny zaznamenala i samotná budova, kde sídlíme.   
 
Hned zpočátku roku jsme se dozvěděli, že naši budovu čeká zateplování, což pro nás 
znamenalo nalezení adekvátních náhradních prostor, kde bychom rekonstrukci přečkali. 
K naší velké radosti nám prostory nabídla Jihoměstská majetková, a.s. prostřednictvím  
budovy školy s námi sousedící.  Po zhlédnutí prostor jsme nabídku přijali s nadšením, jelikož 
prostory byly naprosto vyhovující a pro naše uživatele to znamenalo, že by se jich neměla 
rekonstrukce nijak zásadně dotknout. Za výrazné podpory našich patronů z Paintballshopu 
jsme tedy přestěhovali odlehčovací službu do náhradních prostor a začali jsme dočasně 
fungovat tam. Přesun se nedotknul ani většiny nabízených aktivit a v náhradních prostorách 
jsme zřídili i relaxační místnost a masérnu.  
 
V budově, kde zatím probíhalo zateplování, jsme se pustili i do vnitřní rekonstrukce  
a zvelebování zahrady a to svépomocí a také za vydatné pomoci „přátel Filipovky“, za což 
velmi děkujeme. Prostory jsme krásně barevně vymalovali a zčásti také z hlediska 
praktičnosti lépe přestavěli. Díky finančnímu příspěvku od Nadace AVAST jsme zřídili 
Snoezelen místnost přímo uzpůsobenou k terapii metodou Snoezelen, kterou provádí 
odborně vyškolená terapeutka/asistentka OS Lenka Štěpánková. Budova tedy získala nejen 
krásný zevnějšek, ale i příjemnější a veselejší vnitřní prostory pro děti. Do nově 
zrekonstruovaných prostor jsme se znovu mohli vrátit na začátku letních prázdnin a skočit 
tak rovnýma nohama do plně vytíženého provozu.  
 
Tým odlehčovací služby v roce 2014 posílil o pohybového terapeuta odlehčovací služby, tím 
byl masér Svatoslav Ryzý, který již před časem naším kolegou byl. Nyní jsme ho díky Nadaci 
NROS mohli znovu přijmout a zprostředkovat tak dětem a jejich rodičům velmi kvalitní 
masáže. Pan Ryzý svými masážemi po celý rok vykazoval vynikající výsledky a za jeho práci 
mu tímto děkujeme. V průběhu roku nás potkala také jedna personální změna, a to změna 
odborné asistentky odlehčovací služby. Opustila nás odborná asistentka Mgr. Blanka 
Švehlová, která se šla hlouběji věnovat svému vystudovanému oboru a na její místo 
nastoupila Bc. Iveta Hejlová, která se velmi rychle stala nedílnou součástí týmu.  
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2.1. Odlehčovací služba ve faktech a číslech 
 

Celkový počet poskytovaných hodin odlehčovací služby 3 756 hodin 

Celkový počet uživatelů v odlehčovací službě  44 uživatelů 

Okamžitá kapacita služby  8 uživatelů 

Celkový počet pracovníků přímé péče  3 odborné asistentky 

počet nově přijatých uživatelů 17 uživatelů 

Celkový počet poskytnutých hodin skupinové supervize 7 hodin 

Celkový počet poskytnutých hodin individuální supervize 2 hodiny 

Celkový počet hodin vzdělávání 95 hodin 

Počet konzultací s rodiči 54 hodin 

Počet intervencí s rodiči  18 hodin 

Počet hodin odborné praxe studentů 789 hodin 

 

Celkový počet hodin specializovaných aktivit 1 436 hodin 

Snoezelen terapie 212 hodin 

Specializované masáže u dětí 312 hodin 

Specializované masáže u rodičů a zaměstnanců 94 hodin 

Aromaterapeutické masáže 112 hodin 

Práce na interaktivní tabuli 186 hodin 

Hudební aktivity 82 hodin 

Bazální stimulace 43 hodin 

Výtvarné a rukodělné činnosti 107 hodin 

Canisterapie 64 hodin 

Pohybová terapie na MOTOmedu 224 hodin 

 
 

2.2. Zhodnocení odlehčovací služby 
 
Celkově by se dal rok 2014 zhodnotit z hlediska odlehčovací služby jako úspěšný rok  
se spoustou pozitivních změn, a to nejen díky týmu odlehčovací služby, ale také díky 
postupné realizaci nových nápadů a vizí pod taktovkou vedení organizace. Společnými silami 
jsme tímto rokem úspěšně prošli a v mnoha věcech došlo ke stabilizaci a inovaci. Díky 
získaným projektům od různých nadací (Nadace NROS, Nadace Českého rozhlasu Světluška, 
Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Konto Bariéry, Nadace Jistota KB, Nadace Leontinka, 
Nadační fond AVAST) a MČ (MČ Praha 11, MČ Praha 10) jsme službu zkvalitňovali  
a modernizovali a systematicky tak pracovali na jejím rozkvětu.  
 
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  
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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, 
Rozsvícení vánočního stromečku apod. Někteří nám také pomáhali v rámci renovace naší 
přilehlé zahrady, což jsme také velmi ocenili. Všechny akce proběhly úspěšně a dostalo  
se nám velmi pozitivní zpětné vazby od všech zúčastněných.  
 
Na bezchybném chodu odlehčovací služby v roce 2014 se podílel celý tým odlehčovací 
služby, tedy odborné asistentky přímé péče Lenka Štěpánková, která odlehčovací službu 
velmi podržela v období personálních změn, dále pak Bc. Iveta Hejlová, která se po nástupu 
velmi rychle zapracovala, sociální pracovnice Bc. Jitka Veselá, která výborně koordinovala a 
vypomáhala v přímé péči v náhradních prostorách, pohybový terapeut Svatoslav Ryzý, díky 
němuž udělalo mnoho dětí velké pokroky, aromaterapeutka Mgr. Kateřina Křížová, která 
poskytovala dětem profesionální aromamasáže a v neposlední řadě dobrovolníci 
na canisterapii Tomáš Müller a Ing. Markéta Procházková, kteří každý týden se svými psy 
kouzlí dětem úsměv na tváři. 
 
Velice si vážíme rodin našich uživatelů za to, že v nás 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 2014 
 
 
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 2014 jsme poskytli službu osobní asistence celkem 62 rodinám z Prahy  
a Středočeského kraje. Během roku se na nás obracelo stále více rodin s požadavkem, že 
potřebují pro své dítě osobního asistenta, a proto jsme se rozhodli navýšit okamžitou 
kapacitu naší služby ze stávajících 40 na 50 uživatelů. Rozšíření kapacity s sebou přináší také 
více administrativy, proto jsme přijali do svých řad další terénní sociální pracovnici.  
 
Budova Filipovky se v loňském roce zateplovala a my jsme v rámci celkové rekonstrukce 
přemístili kancelář koordinačního týmu služby do horního patra budovy. V dolní části jsme 
vybudovali příjemnou konzultační místnost pro seznamovací schůzky, přijímací pohovory  
a sezení s asistenty.  
 
V Konzultační místnosti je k dispozici také půjčovna speciálních didaktických pomůcek, 
kterou využívají především osobní asistenti, určena je však i „našim“ rodinám. K dispozici 
jsou nejrůznější hry, DVD, knížky rozvíjející smysly, rozumové dovednosti, motoriku, 
komunikaci apod. Pomůcky do půjčovny jsme mohli zakoupit díky finančnímu daru od Světa 
zdraví. 
 

3.1. Služba osobní asistence ve faktech a číslech 
  

Celkový počet poskytnutých hodin služby osobní asistence  12699 hodin 

Celkový počet uživatelů ve službě osobní asistence  62 uživatelů 

Okamžitá kapacita služby  50 uživatelů 

Celkový počet pracovníků přímé péče  45 osobních asistentů 

Průměrný měsíční počet výjezdů terénní pracovnice služby  8 výjezdů 

Celkový počet poskytnutých hodin supervize 10,5 hodin 

Celkový počet hodin vzdělávání 582 hodin 

 

Forma asistence  Počet podpořených uživatelů  

Asistence v domácím prostředí  16 

Asistence při docházce do MŠ, ZŠ  31 

Asistence formou doprovodů  15 
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Stanovený stupeň závislosti našich uživatelů Počet uživatelů 

I. 10 

II. 12 

III. 16 

IV. 15 

neurčeno 9 

 

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

Název zařízení Adresa 

ZŠ Modrá škola Kupeckého 576, Praha 4 

MŠ Duha Trojdílná 1117/18, Praha 5 

MŠ Pod Homolkou Pod Homolkou 1601, Beroun 

MŠ Pipan Hábova 1571, Praha 5 

ZŠ Uhlířské Janovice Komenského 400, Uhlířské Janovice 

ZŠ Jedličkův ústav a školy V Pevnosti 4, Praha 2 

MŠ a ZŠ Jaroslava Ježka Loretánská 19, 118 00 Praha 1 

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

MŠ a SŠ Aloyse Klara Horáčkova ul. 1/1095, 140 00 Praha 4 

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie 
ČCE Praha 4 

V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, 141 00 

ZŠ a MŠ Červený vrch Alžírská 26, Praha 6 

Mateřská škola, Praha 4, 
A. Drabíkové 536 

A. Drabíkové 536, 149 00 Praha 4 

Základní a Mateřská škola Bílá Bílá 1, 160 00, Praha 6 

MŠ Korálek Bobkova 766, 198 00, Praha 9 - Černý Most II 

 

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

Název zařízení Adresa 

MŠ Korycanská  Korycanská 14, 181 00 Praha 8 

Základní a Mateřská škola Dolní Břežany Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany 

Základní škola Na Smetance Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2  

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta Vlkova 31, 130 00 Praha 3 
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Základní škola Ružinovská Ružinovská 2017, 140 00 Praha 4 

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

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

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

Straková 522, 252 42 Jesenice - Osnice 

MŠ Havaj Mezi školami 2482, 155 00 Praha 5 – Nové Butovice 

Základní škola Jižní IV. Jižní IV. 1750/10, 141 39 Praha 4 - Spořilov 

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 

 
 
3.2. Hodnocení služby osobní asistence  

 

Rok 2014 hodnotíme jako úspěšný. Službou osobní asistence jsme pomohli celkem 62 
rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním postižením.  Celkový počet hodin byl oproti 
loňskému roku sice nižší, ale celkem jsme podpořili o 11 rodin více, než v roce 2013. Tento 
fakt je dán tím, že se na nás obrací čím dál více rodin s požadavky na osobní asistenci, avšak 
jejich požadované časové požadavky jsou nižší, než tomu bylo doposud.  

 
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 2014 s námi spolupracovalo celkem 
45 osobních asistentů. 
Veškerou koordinaci asistencí měla v roce 2014 na starosti terénní sociální pracovnice Mgr. 
Petra Klásková, která také zajišťovala 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.  
 
Jelikož je našim cílem poskytovat služby kvalitně a kvalitu neustále zvyšovat, dbáme  
na pravidelné vzdělávání našich zaměstnanců. V loňském roce jsme našim pracovníkům 
zajistili celkem 582 hodin vzdělávání. Kurzy, semináře, konference, kterých se osobní 
asistenti účastnili, byly zaměřeny na problematiku dětí se zdravotním postižením. Konkrétně 
absolvovali například kurz základů muzikoterapie, základy pozitivní psychologie, strategie 
neverbální komunikace, úvod do krizové intervence, komunikační dovednosti, úvod do 
problematiky Epilepsie atd. Pro všechny pracovníky jsme také zorganizovali školení  
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první pomoci, které proběhlo ve třech termínech v ÚVN pod vedením vrchní sestry Petra 
Karmazína z odd. Emergency. Dále na konci roku proběhly dvě školící akce s názvem „Jak 
asistovat s úsměvem“ a „Úvod do bazální stimulace“ pod vedením Bc. Ivety Hejlové (odborná 
asistentka odlehčovací služby).  
 
Osobní asistenti se také pravidelně setkávali na skupinových supervizích, které pro nás 
několikátým rokem zajišťuje Mgr. Petra Priknerová (roz. Šedivá).  
 
Pro naše uživatele a jejich rodiny jsme během roku uspořádali letní „Zahradní slavnost“  
a vánoční akci „Rozsvícení vánočního stromku“. Obou akcí se zúčastnilo několik rodin 
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 MPSV, 
MHMP, MČ Praha 9, MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 11, NROS, Nadace Leontinka, 
Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška, Svět zdraví.   
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4. Projekty realizované v roce 2014 

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 2014 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 2014 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 7 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením z MČ 
Praha 11, kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 631 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 2014 poskytnuto celkem 1713 hodin přímé individuální péče prostřednictvím 
odlehčovací služby.  
Projekt byl realizován s finanční podporou NF Českého rozhlasu ve výši 70.000 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. 2014 – 30. 6. 2015 poskytnout 750 hodin přímé individuální péče 
odlehčovací služby. 
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Leontinka ve výši 25.000 Kč pro rok 2014 
a 25.000 Kč pro rok 2015. 
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4.2. Podprojekty služby osobní asistence 
 
V oblasti osobní asistence jsme v roce 2014 realizovali několik podprojektů, jejichž cílem bylo 
získat finanční prostředky na provozní náklady spojené s poskytováním služby. 
 
Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením v centru služeb FILIPOVKA 
Projekt byl zaměřen na podporu 3 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením z MČ 
Praha 11, kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 1021 hodin přímé individuální péče 
osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 11 ve výši 35.000 Kč. 
 
Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením 
Projekt byl zaměřen na 4 konkrétní děti se zrakovým a kombinovaným postižením, kterým 
bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 1121,5 hodin přímé individuální péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Leontinka ve výši 25.000 Kč pro rok 2013 
a 25.000 Kč pro rok 2014. 
 
Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 9 
Projekt byl zaměřen na podporu 3 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením z MČ 
Praha 6, kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 1840 hodin přímé individuální péče 
osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 9 ve výši 10.000 Kč. 
 
Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 6 
Projekt byl zaměřen na podporu 3 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením z MČ 
Praha 6, kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 359 hodin přímé individuální péče 
osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 6 ve výši 14.500 Kč. 
 
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 16 dětí, kterým bylo poskytnuto 4989 hodin přímé 
individuální péče osobní asistence.  
Projekt byl realizován s finanční podporou NF Českého rozhlasu ve výši 100.000 Kč. 
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4.3. Podprojekty společné pro obě služby  
 
Komplexní péče o děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 
Projekt byl zaměřen na podporu 6 konkrétních rodin s dětmi se zdravotním postižením z MČ 
Praha 10, kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 476,5 hodin přímé individuální péče 
osobní asistence a 588 hodin přímé individuální péče v odlehčovací službě. 
Projekt byl realizován s finanční podporou MČ Praha 10 ve výši 23.000 Kč pro službu osobní 
asistence a 24.000 Kč pro odlehčovací službu. 
 
Komplexní péče pro děti s tělesným a kombinovaným postižením v klubu „Hornomlýnská“ 
Projekt byl zaměřen na podporu 9 konkrétních dětí s tělesným a kombinovaným postižením, 
kterým bylo v roce 2014 poskytnuto celkem 2522 hodin přímé individuální péče osobní 
asistence a 1513 hodin přímé individuální péče v odlehčovací službě. 
Projekt byl realizován s finanční podporou Nadace Jedličkova ústavu ve výši 39.000 Kč na 
období 1. 8. 2013 - 31. 7. 2014. 
 
Osobní asistence a odlehčovací služba v Centru služeb Filipovka 
Projekt je zaměřen na podporu 8 konkrétních dětí s tělesným a kombinovaným postižením, 
kterým plánujeme poskytnout celkem 1700 hodin přímé individuální péče osobní asistence  
a 700 hodin přímé individuální péče v odlehčovací službě. 
Projekt je realizován s finanční podporou Nadace Jedličkova ústavu ve výši 28.000 Kč na 
období 1. 7. 2014 - 1. 6. 2015. 
 

 
4.4. Další projekty realizované v roce 2014 
 
Vybudování snoezelen místnosti a zřízení venkovního relaxačně naučného koutku  
Projekt byl zaměřen na renovaci psychorelaxační místnost a vybudování a kvalitní vybavení 
plnohodnotné multismyslové místnosti pro každodenní využívání metody Snoezelen při péči o děti 
v odlehčovací službě. 
Projekt byl realizován s finanční podporou NF Správní rady AVAST ve výši 120.000 Kč. 
 
Pohybová terapie v Centru Filipovka 
Projekt byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění nabídky odlehčovací služby o pohybovou 
terapii, která byla zdarma k dispozici uživatelům odlehčovací služby a osobní asistence a 
jejich rodinám a dále pak osobním asistentům.  
Projekt byl realizován s finanční podporou NROS ve výši 319.116 Kč. 
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5. Další aktivity v roce 2014 
 

Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplování 

První půlka roku 2014 se nesla v duchu práce na prostorách našeho Centra služeb 
Filipovka. Od dubna do června probíhalo celkové zateplování budovy, ve které se centrum 
nachází.  
 
Pro nás to znamenalo přesunout odlehčovací službu do nedalekých náhradních prostor 
v základní škole na Pošepného náměstí. Tím jsme získali jedinečnou příležitost celkově 
rekonstruovat naše vnitřní prostory. Rozpočet na kompletní vymalování všech místností 
změnu dispozic a z toho vyplývající úpravu elektrických a síťových rozvodů se šplhal  
do mnoha tisícových výšin, a tak jsme se rozhodli, že si vše uděláme sami svépomocí. 
 

 
 
Nakoupili jsme materiál, obvolali kamarády, vytvořili harmonogram prací a pustili se do díla. 
Vše probíhalo o sobotách a nedělích a za dva měsíce bylo hotovo. Vymalovali jsme 17 
místností, veškeré chodby a schodiště o celkové podlahové ploše 280 m2. Stropy jsou všude 
bílé, ale stěny o celkové ploše přesahující 500 m2 jsou vesele barevné (modrá, světle a tmavě 
zelená, žlutá, meruňková, olivová, oranžová). Díky pomoci kamarádů, jejich a naší šikovnosti 
jsme ušetřili desítky tisíc korun. 
 

 

Úprava zahrady 

Budova byla zateplena, vnitřní prostory vymalovány a tak jsme se pustili i do zahrady. 
Začali jsme už na jaře a pak pokračovali až do podzimu. Motivací pro nás byl nový plot, 
slíbený od města výměnou za naši vlastní práci při úpravě zahrady.  
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A opět se díky pomoci dobrovolníků, tentokrát i z řad rodičů se vše povedlo. Keře byly 
ostříhány, parkoviště vyčištěno, pískoviště zrekultivována, cesty a obrubníky opraveny, tráva 
několikrát posekána, plot opraven. A navrch jsme pro děti instalovali venkovní trampolínu. 
 

 

NGO Market 2014 

25. dubna 2014 jsme se zúčastnili tradičního veletrhu neziskových organizací NGO Market 
v pražské technické knihovně. Stejně jako mnohé jiné organizace jsme se prezentovali 
odborné i laické veřejnosti. 
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Díky pomoci našich patronů jsme na veletrhu naši činnost ukazovali také na třech nových  
a velmi praktických roll-upech. Návštěvníkům našeho stánku jsme mimo jiné také ukázali, 
jaké používáme pomůcky, co vše s dětmi děláme a jak u nás probíhají aktivity s dětmi. 

 

Zahradní slavnost 

V sobotu 20. září 2014 jsme společně s dětmi a jejich rodiči oslavili naši zkrášlenou 
Filipovku. Uspořádali jsme velkou Zahradní slavnost.  
 

 
 
Pozvali jsme naše děti a jejich rodiče, bývalé zaměstnance, bývalé klienty, partnery a další 
přátele. Nezapomněli jsme ani na sousedy ze sídliště, kterým jsme chtěli ukázat, co vlastně 
děláme. Připravili jsme bohatý program plný zábavy a her nejen pro děti, ale také pro 
dospělé. Skákací hrad, chůze po laně, jízda na koni, rukodělná dílnička, klaun, trampolína, 
střelnice, malý lazárek, občerstvení a táborák s opékáním buřtů, to vše bylo našimi hosty 
hojně využíváno a celý den panovala dobrá nálada. Zahradní slavnost navštívilo přes 100 
dospělých a cca 90 dětí. 
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Vánoční besídka 

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jsme uspořádali pro naše děti a jejich rodiče již tradiční 
vánoční besídku, aneb Rozsvícení vánočního stromečku ve Filipovce. 
 

 
 
Besídkou provázel náš věrný kamarád Tom z hudebního divadla Hnedlevedle, který se svými 
pomocnicemi Jitkou a Pavlínkou dětem rozdávali dárečky, malovali perníčky a tancovali. 
Společně se všemi jsme pak zpívali vánoční koledy. Opět se potvrdilo, že největší odměnou 
pro naši práci jsou rozjařené úsměvy a radost našich dětí. 
 

Charitativní volejbalový turnaj na podporu Filipovky 

13. prosince 2014 se v Praze uskutečnil amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev 
„Ruzyňská smeč“. Pořadatele, kteří jsou naši přátelé, nabídli podporu formou finančního 
příspěvku, plynoucího z výtěžku občerstvení a dobrovolného příspěvku účastníků. 
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My jsme na oplátku pomohli s prodejem občerstvení. Přesto, že se turnaje zúčastnilo jen pár 
družstev, byla akce velmi úspěšná. Jitka s Petrou se činily a ke každému prodanému pivu, 
čaji, párkům, utopencům a dalším dobrotám přidávaly nejen úsměvy, ale také informace  
o tom, co děláme a jaké služby poskytujeme.  Zprvu překvapení hráči záhy rychle pochopili  
a po turnaji se na našem transparentním účtu objevilo 2.970 korun. Když k tomu připočteme 
výtěžek z prodeje našich náramků, který byl 480 Kč, tak jsme získali pomoc ve výši 3.450 Kč. 
 

 

Vzdělávání studentů 

V průběhu roku 2014 jsme pokračovali v naší spolupráci s Evangelickou akademií - Vyšší 
odbornou školou sociální práce, pro kterou jsme smluvním Výukovým pracovištěm. Tento 
rok byla spolupráce ještě povýšena díky projektu z Evropské unie, na jehož realizaci jsme 
se s Evangelickou akademií podíleli.   
 

 
 
Pod vedením vedoucí odlehčovací služby a za spolupráce sociálních pracovnic, odborných 
asistentek a vedoucí osobní asistence absolvují studenti školy v našem Centru služeb 
Filipovka souvislé a blokové odborné praxe. Náplň praxe je se studenty dohodnuta hned  
na počátku a v průběhu praxe jsou pak naplňována jejich očekávání, zodpovězeny všechny 
dotazy a studenti se seznamují s celkovou problematikou obou služeb. Ne zřídka se také 
stává, že se v budoucnu tito studenti stávají zaměstnanci společnosti.  
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Vzdělávání pěstounů 

Od června do prosince roku 2014 jsme ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany 
dětí a mládeže MČ Praha 11 uspořádali sérii vzdělávacích seminářů pro pěstouny bydlící na 
území městské části Praha 11. 
 
Díky našim kontaktům na zkušené lektorky a osobním zkušenostem naší předsedkyně 
Správní rady paní Dolejšové se nám podařilo naplánovat a zrealizovat 22 čtyřhodinových 
seminářům, na kterých jsme v deseti různých tématech poskytovali pěstounům zajímavé a 
potřebné informace. Pěstounům jsme navíc nabídli možnost vzít si s sebou na seminář děti, o 
které jsme se postarali a zabavili jsme je. 
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6. Finanční zpráva za rok 2014 

6.1. Bilance roku 2014 (v tisících Kč) 

Aktiva 
Stav 

k 1.1.2014 
Stav 

k 31.12.2014 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Samostatné movité věci 70 363 

Drobný dlouhodobý majetek 0 536 

Oprávky k samostatným movitým věcem -70 -363 

Oprávky k drobnému hmotnému majetku 0 -536 

Krátkodobý majetek celkem 54 1569 

Pohledávky celkem 0 350 

- Pohledávky z obchodních vztahů 0 204 

- Poskytnuté provozní zálohy 0 51 

- Pohledávky za zaměstnanci 0 1 

- Nároky na dotace ze státního rozpočtu 0 47 

- Jiné pohledávky 0 47 

Krátkodobý finanční majetek celkem 54 1165 

- Peníze v hotovosti 0 14 

- Peníze na bankovních účtech 54 1151 

Jiná aktiva celkem 0 54 

- Náklady příštích období 0 9 

- Příjmy příštích období 0 45 

Aktiva celkem 54 1569 

 

Pasiva 
Stav 

k 1.1.2014 
Stav 

k 31.12.2014 

Vlastní zdroje celkem 0 1025 

Jmění celkem 0 402 

- Rezervní fond 0 402 

Výsledek hospodaření 0 623 

- Účet výsledku hospodaření X 623 

Cizí zdroje celkem 54 544 

Krátkodobé závazky celkem 1 447 

- Závazky z obchodních vztahů 0 17 

- Přijaté zálohy 0 26 

- Závazky k zaměstnancům 0 209 

- Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění 0 100 

- Závazky z ostatních přímých daní 0 21 
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- Jiné závazky 1 0 

- Dohadné účty pasivní 0 74 

Jiná pasiva celkem 53 97 

- Výnosy příštích období 53 97 

Pasiva celkem 54 1569 

 

 

6.2. Výsledek hospodaření 2014 (v tisících Kč) 

Náklady 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
náklady 

Celkem 

Spotřebované nákupy celkem 67 127 272 466 

Spotřeba materiálu 20 61 272 353 

Spotřeba energie 47 66 0 113 

Služby celkem 300 270 32 602 

Opravy a udržování 28 39 9 76 

Cestovné 1 3 0 4 

Ostatní služby 271 228 23 522 

Osobní náklady celkem 2732 1695 151 4578 

Mzdové náklady 2166 1283 149 3598 

Zákonné sociální pojištění 561 407 2 970 

Ostatní sociální pojištění 5 4 0 9 

Zákonné sociální náklady 0 1 0 1 

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 2 0 4 

Ostatní daně a poplatky 2 2 0 4 

Ostatní náklady celkem 17 8 0 25 

Dary 5 0 0 5 

Jiné ostatní náklady 12 8 0 20 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého hm. majetku 0 0 0 0 

Poskytnuté příspěvky 2 1 0 3 

Poskytnuté členské příspěvky 2 1 0 3 

Náklady celkem 3120 2103 455 5678 
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Výnosy 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
příjmy 

Celkem 

Tržba za vlastní výrobky 0 0 0 0 

Prodej výrobků 0 0 0 0 

Tržby z prodeje služeb 1128 336 197 1661 

Osobní asistence 1128 0 0 1128 

Odlehčovací služby 0 336 0 336 

Ostatní příjmy 0 0 197 197 

Ostatní výnosy celkem 0 0 4 4 

Úroky 0 0 0 0 

Jiné ostatní výnosy 0 0 7 7 

Přijaté příspěvky celkem 251 422 310 983 

Finanční dary od fyzických osob 0 20 0 20 

Nefinanční dary od fyzických osob 0 0 39 39 

Nadační příspěvky 246 385 156 787 

Finanční dary od právnických osob 0 11 0 11 

Nefinanční dary od právnických osob 0 1 115 116 

Příjmy z finančních sbírek 5 5 0 10 

Provozní dotace celkem 2489 1161 0 3650 

MPSV 1923 814 0 2737 

Hlavní město Praha 483 206 0 689 

Městské části Prahy 83 141 0 224 

Města a obce Středočeského kraje 0 0 0 0 

Výnosy celkem 3868 1919 514 6301 

 
 

 
Osobní 

asistence 
Odlehčovací 

služba 
Ostatní 
příjmy 

Celkem 

Výsledek hospodaření z hlavní 
činnosti 

748 -184 59 623 

 

Výsledek hospodaření po zdanění je + 623.000 Kč 
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6.3. Struktura nákladů roku 2014 (v tisících Kč) 
 

Náklady Tisíce Kč Procento 

1. Spotřeba materiálu 353 6,22% 

2. Spotřeba energií 113 1,99% 

3. Opravy a udržování 76 1,34% 

4. Cestovné 4 0,07% 

5. Náklady na prezentaci 2 0,04% 

6. Ostatní služby 520 9,15% 

7. Mzdové náklady 3598 63,67% 

8. Zákonné sociální pojištění 970 17,07% 

9. Ostatní sociální pojištění 9 0,16% 

10. Zákonné sociální náklady 1 0,02% 

11. Daně a poplatky 4 0,07% 

12. Dary 5 0,09% 

13. Jiné ostatní náklady 20 0,35% 
14. Poskytnuté členské příspěvky 3 0,07% 

Celkem 5678 100% 

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 

Výroční zpráva 2014 

Sídlo: Hornomlýnská 1255/6 | IČ: 01615939 | DIČ: CZ01615939 | č. účtu: 2900446680/2010 

 www.hornomlynska.cz | info@hornomlynska.cz | tel: 271 910 328  Str. 29  

6.4. Struktura výnosů roku 2014 (v tisících Kč) 
 

Výnosy Tisíce Kč Procento 

1. Příjmy od klientů osobní asistence 1128 17,90% 

2. Příjmy od klientů odlehčovací služby 336 5,33% 

3. Ostatní příjmy za služby 197 3,13% 

4. Jiné ostatní výnosy 4 0,06% 

5. Tržby z prodeje majetku 3 0,05% 

6. Finanční dary od fyzických osob 20 0,32% 

7. Nefinanční dary od fyzických osob 39 0,62% 

8. Finanční dary od právnických osob 11 0,17% 

9. Nefinanční dary od právnických osob 116 1,84% 

10. Příspěvek od Nadace Českého rozhlasu 170 2,70% 

11. Příspěvek od Nadace Jedličkova ústavu 48 0,76% 

12. Příspěvek od Nadace Leontínka 72 1,13% 

13. Příspěvek od Nadačního fondu AVAST 120 1,90% 

14. Příspěvek od NROS. 340 5,40% 

15. Finanční dar od Evangelické akademie 37 0,59% 

16. Finanční sbírka 10 0,17% 

17. Provozní dotace od MPSV 2737 43,44% 

18. Provozní dotace od Hlavního města Prahy 689 10,93% 

19. Provozní dotace od MČ Praha 6 15 0,24% 

20. Provozní dotace od MČ Praha 9 10 0,16% 

21. Provozní dotace od MČ Praha 10 47 0,75% 

22. Provozní dotace od MČ Praha 11 152 2,41% 

Celkem 6301 100% 
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7. My v roce 2015 

Rok 2014 byl rokem úspěšným a nám tedy nezbývá nic jiného, než v roce 2015 udržet laťku 
stejně vysoko. I nadále budeme svou hlavní činnost směřovat do oblasti poskytování 
registrovaných sociálních služeb osobní asistence a odlehčovací služby. 
 
Na základě pokynu z Oddělení ekonomického a metodického, Odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence MHMP vyčleníme canisterapii, snoezelen terapii, aromaterapii  
a specializované masáže ze základních činností odlehčovací služby. Od ledna 2015 budeme 
tyto aktivity uživatelům poskytovat v rámci fakultativních činností, což pro ně znamená 
mírné zvýšení ceny. Pro nás z této změny pak vyplývá úkol zajištění finančních prostředků  
na poskytování fakultativních činností, které nemohou být hrazeny z dotace ze státního 
rozpočtu. 
 
Pro rodiny našich uživatelů chceme v roce 2015 uspořádat více akcí, a proto plánujeme  
na březen Noc s Andersenem, na květen setkání rodičů, na červen a září dvě Zahradní 
slavnosti. Na říjen, v rámci týdne sociálních služeb, plánujeme Dny otevřených dveří  
a samozřejmě na prosinec Vánoční besídku. 
 
Chceme pokračovat ve zvelebování naší zahrady v Centru služeb Filipovka, a pokud se to 
podaří, tak vybudujeme relaxační voňavý koutek. 
 
Budeme pokračovat v naší dlouholeté tradici, budeme se snažit, budeme poctivě pracovat 
a rozdávat úsměvy tak, jak je naším dobrým zvykem. 
 
 
 
I nadále 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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8. 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 2014. 
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