„Spokojené úsměvy Vašich (našich) dětí,
jsou pro nás tou největší odměnou.“

Hornomlýnská, o.p.s.
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Vážené kolegyně, kolegové, rodiče „našich“ dětí, donátoři a přátelé,
rok 2017 byl dalším rokem poskytování sociálních služeb pro děti se
zdravotním a kombinovaným postižením. Rok to byl náročný, ale úspěšný.
Starosti střídaly radosti, neúspěchy vyvažovaly úspěchy, prostě „jednou jsi
dole a jednou nahoře“, ale o tom přeci život je.
V roce našich 14 narozenin jsme uživatelům našich sociálních služeb poskytli 16 152
hodin přímé péče.



odlehčovací služba 4 598,5 hodiny
osobní asistence 11 552,5 hodiny

Současně s poskytováním dvou registrovaných sociálních služeb jsme pokračovali
druhým rokem v provozování Komunitního, integračního a volnočasového centra
Filipovka, ve kterém vytváříme zázemí pro další aktivity nejen našich klientů, ale také
obyvatel sídliště Horní Roztyly a blízkého okolí.
Působit v oblasti sociálních služeb je našim posláním a my věříme, že naší činnosti
přispíváme ke spokojenosti všech potřebných.
Děkujeme všem, kteří při nás v roce 2017 stáli a svou podporou nám významně
pomohli.
S úctou

Daniela Dolejšová v.r.
předsedkyně správní rady
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Ing. Roman Mucha v.r.
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:

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

IČO:

01615939

Provozní bankovní účet:

2900446680/2010 (Fio banka, a.s.)

Transparentní bankovní účet:

2200599563/2010 (Fio banka, a.s.)

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 Středočeského kraje.
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.
Ale Filipovka už není jen centrum služeb. Je to také komunitní prostor, ve kterém
společnost rozvíjí svou činnost a naplňuje své poslání.
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1.1. Náš tým v roce 2017
Správní rada společnosti Hornomlýnská, o.p.s.
• Daniela Dolejšová
• Alena Tunzerová
• PhDr. Jiří Adamík
Dozorčí rada společnosti Hornomlýnská, o.p.s.
• Michaela Frycová
• Ing. Zdeněk Brejša
• Vladan Marek
Ředitel - statutární orgán: Ing. Roman Mucha
Vedoucí Centra služeb Filipovka: Ing. Roman Mucha
Vedoucí kanceláře Centra služeb Filipovka: Alena Tunzerová




Ekonom: Petr Šibrava
Finanční a mzdová účetní: Ing. Jana Šťastná
Správce IT: MUDr. Daniel Čáslavka

Vedoucí odlehčovací služby a sociální pracovnice: Mgr. Lucie Kocarová








Sociální pracovnice odlehčovací služby: Mgr. Michaela Pošvářová
Odborná asistentka: Bc. Lucie Pokorná, DiS.
Odborná asistentka: Kamila Cermanová (od 7. 11. 2017 na mateřské
dovolené)
Odborná asistentka: Eva Neumannová (od 4. 7. 2017 do 15. 9. 2017)
Odborná asistentka: Olga Dudová (od 2. 10. 2017)
Odborná asistentka: Bc. Kristýna Plačková (od 1. 8. 2017)
Odborná asistentka: Mgr. Michaela Pošvářová

Vedoucí služby osobní asistence: Bc. Veronika Bílková
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Terénní sociální pracovník:
Bc. Jaroslav Neuvirt
Kontaktní sociální pracovník:
Mgr. Zuzana Krausová (do 31. 1. 2017), Bc. Veronika Fialová (od 20. 2. 2017)
Tým osobních asistentů a asistentek: Ing. Bezděková Viola, Klímová Jitka,
Nováková Dominika, Bc. et Bc. Pražáková Kateřina, Čistá Simona, Bc.
Bučková Aneta, Dvořáková Jana, Mgr. Matějková Kateřina, Bc. Nováková
Veronika, Chromeková Gabriela, Kubánková Andrea, Těthalová Eva, Malá
Pavla, Holíková Tereza, Dvorská Josefie, Bc. Beranová Anežka, Krupková
Zuzana, Poštová Lucie, Bc. Trpková Jana, Bc. Vyhnalíková Andrea, Krátká
Jana, Anastasová Ivana, Štolbová Bohuslava, Řandová Jana, DiS., Valentová
Lenka, Mgr. Lenčéšová Simona, Kuranova Anna, Bc. Pízová Helena,
Svobodová Petra, Sobotová Marta, Svobodová Alena, Srpová Veronika,
Prokschová Kristýna, Neumannová Karolína, Bc. Voiteková Monika, Ing.

Hornomlýnská, o.p.s.
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Procházková Olga, Sedláčková Šárka, Exnerová Sára Lea, Bc. Hájek Jakub,
Bc. Šedá Klára, Dirgasová Simona

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.
Naše pomoc rodinám dětí s postižením spočívá ve dvou registrovaných sociálních
službách, jejichž poskytování je základním pilířem naplňování našeho poslání. Naše
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.
Ale neposkytujeme jen sociální služby. Dlouhodobě se snažíme vytvářet podmínky
pro přirozené začleňování osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti.
K tomu účelu provozujeme Komunitní, integrační a volnočasové centrum
Filipovka, které je nedílnou součástí naší činnosti a ideálním zázemí pro naplňování
cílů v této oblasti.

1. 3. Naše aktivity
Pomiňme na okamžik rozdělování na hlavní a vedlejší činnost, pomiňme
odbornou terminologii, projektové názvosloví a pojďme se podívat na naše
aktivity laicky a srozumitelně.









Pečujeme o děti dětem se zdravotním postižením a pomáháme jejich rodinám.
Vzděláváme se a snažíme se stále růst.
Staráme se o velkou zahradu kolem naší budovy.
Budujeme a vylepšujeme zázemí pro naši činnost.
Pořádáme akce nejen pro rodiny „našich“ dětí, ale i pro obyvatele sídliště, na
kterém sídlíme.
Podporujeme místní komunitu a aktivně se zapojujeme do jejího života.
Pořádáme integrační příměstské tábory.
Jednou ročně pořádáme velký sportovní charitativní projekt na podporu
poskytovatelů sociálních služeb.

U nás se pořád něco děje, samozřejmou a hlavní činností pro nás vždy bude péče
o děti s postižením, ale přitom tak nějak stíháme vyprovodit zimu a přivítat jaro,
postavit májku, uspořádat zahradní slavnost, o prázdninách udělat příměstský tábor,
v záři fandit volejbalistům, na podzim projít pohádkový les a v zimě přivítat Mikuláše
i Ježíška.
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2. Odlehčovací služba (9897719) v roce 2017
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 v průběhu roku
odlehčovací 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 psychorelaxační místnosti, hudební a
výtvarné aktivity, 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.

2.1. Vyhodnocení odlehčovací služby
Rok 2017 byl pro odlehčovací službu rokem úspěšným, ve kterém proběhlo
mnoho 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 NROS, Nadace Agrofert, Nadace Leontinka) a pražských
městských částí (MČ Praha 11, MČ Praha 10, MČ Praha 4) jsme službu zkvalitňovali
a modernizovali a systematicky tak pracovali na jejím rozvoji.
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 uživateli 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 upevňování 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 a Mikulášská besídka apod. Všechny
akce proběhly úspěšně, děti i dospělí si to velmi užili, což nám bylo zpětně potvrzeno
i z emailů nebo osobních setkání.
Rok 2017 jsme byli sice nuceni zvládnout s personálními změnami, ale díky
aktivnímu a pružnému zapojení celého týmu jsme vše zvládli, aniž bychom museli
omezovat provoz odlehčovací služby. Poděkování v tomto směru patří zejména
odborným asistentkám, které dělaly vše pro to, aby vyšly vstříc požadavkům rodin.
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V průběhu celého roku jsme také pokračovali ve spolupráci s canisterapeutickými
týmy skládajícími se z vedoucí odlehčovací služby Lucie Kocarové a sociální
pracovnice Michaely Pošvářové.
Odlehčovací službu jsme poskytli celkem 29 rodinám, z toho 22 rodinám z Prahy a 7
rodinám ze Středočeského kraje. Celkově jsme uživatelům poskytli 4 598,5 hodiny
přímé péče, z toho 3 670,5 hodin dětem z Prahy a 928 hodin přímé péče dětem ze
Středočeského kraje.
Na bezchybném chodu odlehčovací služby v roce 2017 se podílel celý tým
odlehčovací služby, tedy odborné asistentky přímé péče Lucie Pokorná, Kamila
Cermanová, Eva Neumannová, Olga Dudová, Kristýnya Plačková, sociální
pracovnice a odborná asistentka Michaela Pošvářová a vedoucí služby a sociální
pracovnice Lucie Kocarová.
Jako podporu jsme všem pracovníkům umožnili povinné vzdělávání, které vedlo ke
zkvalitňování našich nabízených služeb. Další formou podpory byla pravidelná
supervizní setkání a to jak skupinová, tak individuální, kde supervizorka pracovala na
prevenci syndromu vyhoření a řešení aktuálních událostí.

2.2. Odlehčovací služba ve faktech a číslech
Celkový počet hodin odlehčovací služby
Celkový počet uživatelů v odlehčovací službě
Okamžitá kapacita služby
Celkový počet pracovníků přímé péče
Počet nově přijatých uživatelů
Počet individuálních plánů
Počet revizí individuálních plánů
Celkový počet hodin skupinové supervize
Celkový počet hodin individuální supervize
Celkový počet hodin vzdělávání
Počet konzultací s rodiči
Počet intervencí s rodiči
Počet hodin odborné praxe studentů
Počet stornovaných hodin
Celkový počet hodin specializovaných aktivit
Práce na interaktivní tabuli
Hudební aktivity
Bazální stimulace
Výtvarné a rukodělné činnosti
Pohybová terapie na MOTOmedu
Aktivity se psem
Pobyt v psychorelaxační místnosti
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4 598,5
29
8 uživatelů
3 odborné asistentky
7
36
12
5
1
124
80
152
215
1 390
1 456,5 hodin
438 hodin
186 hodin
197 hodin
149 hodin
139 hodin
29 hodin
316 hodin
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3. Osobní asistence (5094785) v roce 2017
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 může být poskytnuta osobní asistence. Cílem služby je
poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit 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.

3.1. Vyhodnocení osobní asistence
Rok 2017 byl plný změn, ale i přesto ho můžeme hodnotit jako úspěšný. Službu
osobní asistence využilo 52 dětí s postižením. Těmto dětem jsme poskytli 11.552,5
hodin přímé péče.
Nejen v průběhu roku 2017, ale již v letech předešlých docházelo ke změnám
v rozsahu a formě poskytované osobní asistence. Dlouhých asistencí ve školských
zařízeních ubývá a krátkých asistencí formou doprovodů a asistencí v domácnosti
přibývá.
Zajištění krátkých asistencí formou doprovodů je z personálního hlediska mnohem
složitější, než v případě dlouhých asistencí. Je těžké zajistit odborně způsobilé
asistenty pro hodinové asistence, které je navíc potřeba poskytovat všechny ve
stejných časech (ranní a odpolední doprovody do školských zařízení).
V oblasti práce sociálních pracovníků i v letošním roce fungovalo rozdělení
kompetencí na terénní a kontaktní práci. Jeden sociální pracovník se věnuje pouze
zjišťování potřeb zájemců o službu osobní asistence, vyhledávání vhodných
osobních asistentů, vstupním pohovorům a seznamování dětí s asistenty včetně
zkušební asistence. Druhý sociální pracovník se věnuje pouze komplexní práci
s uživateli, u kterých asistence probíhá a to včetně individuálního plánování a
odborného vedení asistentů.
V únoru 2017 se náš tým obměnil a po odchodu Zuzany Krausové nastoupila na
pozici kontaktního sociálního pracovníka Veronika Fialová, na pozici terénního
sociálního pracovníka zůstal i nadále Jaroslav Neuvirt, v čele s vedoucí služby
Veronikou Bílkovou.
Osobní asistence by samozřejmě nemohla fungovat bez osobních asistentů, kterých
pracovalo v přímé péči 41. Všichni svým velkým nasazením přispěli k naplnění
našich cílů pro rok 2017.
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Pro rozšíření odbornosti a získání vědomostí v oblasti péče o dítě se zdravotním
postižením byly uspořádány pro asistenty tyto kurzy:
 Verbální dovednosti při zvládání negativních emocí uživatele sociální služby,
 Zážitkový kurz první pomoci u dětí,
 Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu,
 Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS.
Osobní asistenti měli také možnost zúčastňovat se pravidelné supervize, využili tak
78 hodin skupinové supervize. I tento rok supervizi vedla Mgr. Petra Priknerová.

3.2. Osobní asistence ve faktech a číslech
Celkový počet hodin služby osobní asistence
Celkový počet uživatelů ve službě osobní asistence
Okamžitá kapacita služby
Celkový počet pracovníků přímé péče
Průměrný měsíční počet výjezdů sociálních pracovníků
Celkový počet poskytnutých hodin supervize
Celkový počet hodin vzdělávání

11552,5 hodin
52 uživatelů
50 uživatelů
41 osobních asistentů
15 výjezdů
78 hodin
564 hodin

Forma asistence
Asistence v domácím prostředí
Asistence při docházce do MŠ, ZŠ
Asistence formou doprovodů

Počet uživatelů
27
9
16

Stanovený stupeň závislosti našich uživatelů
I.
II.
III.
IV.
Neurčeno

Počet uživatelů
4
8
15
17
8

V roce 2017 jsme spolupracovali při poskytování osobní asistence se 13 školskými
zařízeními.
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4. Komunitní, integrační a volnočasové centrum 2017
Druhý rok provozování Komunitního, integračního a volnočasového centra
ukázal, že jdeme správným směrem. Větší zájem o námi pořádané akce,
rostoucí zájem o integrační letní příměstské tábory a zvyšující se využívání
prostor Centra Filipovka podtrhují smysl centra.
Komunitní, integrační a volnočasové centrum je příležitost rozvíjet naše aktivity nad
rámec poskytování sociálních služeb.
Tři místnosti s vlastním vchodem a plnohodnotným zázemím jsou prostorem
vhodným nejen pro naše vlastní aktivity, ale také prostorem pro aktivity všech
obyvatel sídliště Horní Roztyly a blízkého okolí. Díky tomu se ve Filipovce scházejí
a potkávají různí lidé s různými zájmy.
Naše centrum je nejen místem, ve kterém pořádáme vlastní akce, ale také
prostorem, který je k dispozici široké veřejnosti k realizaci jejich aktivit.
Komunitní, integrační a volnočasové centrum má své vlastní internetové
stránky www.centrumfilipovka.cz
V roce 2017 jsme v našem centru realizovali řadu zajímavých akcí, které se
nesly v duchu jeho poslání.
Za zmínku stojí zejména Vynášení zimy, Stavění májky, Pohádkový les, Noc
s Andersenem a Mikulášská nadílka.
Pravidelně jsme Komunitní centrum zpřístupňovali každé pondělní odpoledne a
úterní dopoledne rodičům s dětmi, kteří využívali zejména naši hernu a zahradu.
Další aktivity a to jak jednorázové, tak i pravidelné se v našem centru konají díky
těm, kteří si prostory pronajímají.
Největší akcí roku 2017 realizovanou v našem centru byly Letní integrační
příměstské tábory. Dvou červencových a dvou srpnových týdenních turnusů se
zúčastnilo celkem 38 dětí, z nichž bylo 24 dětí se zdravotním postižením.
V rámci činnosti Komunintního, intergračního a volnočasového centra jsme první
víkend v záři ve spolupráci se sportovním areálem Beach Braník pořádali již třetí
ročník charitativního turnaje v plážovém volejbale smíšených dvojic na
podporu poskytovatelů sociálních služeb Beach Help Cup 2017. Charitativní
výtěžek turnaje ve výši 79.600 Kč byl rozdělen organizacím podle umístění týmů,
které si organizace vybíraly při přihlašování do turnaje. Kompletní informace o turnaji
jsou k dispozici na internetových stránkách www.beachhelpcup.cz
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5. Podpora naší činnosti v roce 2017
Vše co se nám v roce 2017 povedlo a hlavně samotné poskytování sociálních
služeb by se neobešlo bez obrovské podpory jak se strany poskytovatelů
krajských provozních dotací a grantů, tak ze strany nadací, nadačních fondů,
firemních a individuáních dárců.
Současný trend vicezdrojového 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
z mnoha zdrojů. Tyto prostředky získáváme účastí v grantových soutěžích, výzvách a
výběrech, ve kterých se snažíme zaujmout našimi projekty.
Hlavním finančním zdrojem pro zajištění základních činností obsažených
v poskytovaných sociálních službách jsou pro nás provozní dotace od krajů.
V roce 2017 tyto dotace činily:



od Hlavního města Prahy – 4.354.726 Kč,
a od Středočeského kraje – 416.300 Kč.

Další podporu našich sociálních služeb získáváme formou dotací od některých
pražských městských částí. V roce 2017 nám dotaci na poskytování odlehčovací
služby a služby osobní asistence poskytly:










MČ Praha 3 – 18.000 Kč
MČ Praha 4 - 20.000 Kč,
MČ Praha 5 - 25.000 Kč,
MČ Praha 6 - 24.900 Kč,
MČ Praha 8 - 24.000 Kč,
MČ Praha 10 - 35.000 Kč,
MČ Praha 11 - 60.000 Kč,
MČ Praha 13 - 17.000 Kč,
MČ Praha 17 – 5.000 Kč.

Významnou podporu získáváme také prostřednictvím nadací a nadačních
fondů, které přispívají na realizaci projektů realizovaných v rámci sociálních
služeb. V roce 2017 naše projekty podpořili:
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Nadační fond českého rozhlasu (sbírka Světluška) – nadační příspěvek ve
výši 70.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a
kombinovaným postižením“ a 90.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti
se zrakovým a kombinovaným postižením“,
Nadace Jedličkova ústavu – nadační grant ve výši 30.000 Kč na projekt
„Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s tělesným a kombinovaným
postižením“,
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Nadace Leontinka – nadační příspěvek ve výši 157.000 Kč na projekt
„Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ a
46.696 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a
kombinovaným postižením a jejich rodiny“,
Nadace Člověk člověku – nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč na projekt
„Odlehčovací služba pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením“,
Nadace Agrofert – dar ve výši 150.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro
děti s mentálním a kobinovaným postižením“,
Nadace Olgy Havlové – nadační příspěvek ve výši 15.996 Kč na projekt
„Bazální stimulací k přípravě na budoucí život dětí s postižením“.

Podporu a pomoc jsme získali také pro realizaci našich dalších projektů, které
nejsou součástí poskytovaných sociálních služeb, ale svým zaměřením
naplňují naše poslání.



Dotaci od MČ Praha 11 – 135.447 Kč na provoz Komunitního, integračního
a volnočasového centra a v něm pořádané akce pro veřejnost.
Dar od MC Praha 5 - 5.000 Kč na pořádání charitativního projektu Beach
Help Cup 2017.

Naší činnost v roce 2017 podporovali také firmy a další společnosti, které
nemalou měrou přispěly k zdárnému dílu.
Již tradičně naši činnost podporuje společnost Activa spol. s r.o., které nám
poskytuje kancelářské potřeby v hodnotě 10.000 Kč.
Významnou podporou je pro nás také naš patron, společnost AGS Trade s.r.o.,
která nám pomáhá zejména materiálně, technickymi prostředky a hlavně lidsky.
Nezanedbatelnou je pro nás podpora osobní a to jak příspěvkem do naší
veřejné sbírky, darováním potřebných věcí, manuální pomocí při péči o naše
prostory nebo třeba jen dobře míněnou radou.
Příspěvky do naší veřejné sbírky činily v roce 6.326 Kč
Všem, kteří nás v roce 2017 podpořili děkujeme.

Pro podporu naší činnosti máme zřizenou a řádně
ohlášenou veřejnou sbírku.
Tranpsarentní účet veřejné sbírky
2200599563/201.
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6. Finanční zpráva za rok 2017

6.1. Bilance roku 2017 ( v tisících KČ )
Aktiva

Stav
k 1. 1. 2017

Dlouhodobý majetek celkem

Stav
k 31. 12. 2017
0

0

- Samostatné movité věci

293

293

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek

415

527

- Oprávky k samostatným movitým věcem

-293

-293

- Oprávky k drobnému hmotnému majetku

-415

-527

2842
252

3714
239

205

167

- - Poskytnuté provozní zálohy

54

70

- - Pohledávky za zaměstnanci

5

1

18

0

0

1

2534

3451

8

7

2526

3444

- Jiná aktiva celkem

26

24

- - Náklady příštích období

26

24

0

0

2842

3714

Krátkodobý majetek celkem
- Pohledávky celkem
- - Pohledávky z obchodních vztahů

- - Nároky na dotace ze státního rozpočtu
- - Jiné pohledávky

- Krátkodobý finanční majetek celkem
- - Peníze v hotovosti
- - Peníze na bankovních účtech

- - Příjmy příštích období

Aktiva celkem

Pasiva

Stav
k 1. 1. 2017

Stav
k 31. 12. 2017

Vlastní zdroje celkem

1317

1425

- Jmění celkem

1026

1316

- - Rezervní fond

1026

1316

291

109

X

109

291

X

1525

2289

- Krátkodobé závazky celkem

627

1266

- - Závazky z obchodních vztahů

11

43

104

80

- Výsledek hospodaření
- - Účet výsledku hospodaření
- - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Cizí zdroje celkem

- - Přijaté zálohy
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- - Ostatní závazky

3

3

- - Zaměstnanci

4

9

- - Závazky k zaměstnancům

231

283

- - Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění

117

149

23

37

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

0

513

- - Jiné závazky

5

2

- - Dohadné účty pasivní

129

147

- Jiná pasiva celkem

898

1023

- - Výdaje příštích období

0

36

- - Výnosy příštích období

898

987

2 842

3 714

- - Závazky z ostatních přímých daní

Pasiva celkem

6.2. Výsledek hospodaření v roce 2017
Hlavní činnost ( v tisících Kč )
Náklady

Osobní
asistence

Odlehčovací
Správa
služba
organizace

Celkem

Spotřebované nák. celkem

179

251

151

581

- Spotřeba materiálu
- Spotřeba energie

137
42

162
89

14
137

313
268

Služby celkem

351

450

104

905

- Opravy a udržování
- Cestovné
- Ostatní služby

8
8
335

150
1
299

2
0
102

160
9
736

Osobní náklady celkem

4160

1795

49

6004

- Mzdové náklady
- Zákonné sociální pojištění
- Zákonné sociální náklady

3212
916
32

1317
447
31

47
0
2

4576
1363
65

Daně a poplatky

1

1

1

3

- Ostatní daně a poplatky

1

1

1

3

Ostatní náklady celkem

7

8

121

136

- Odpisy nedobyt. pohledávek
- Poskytnuté dary
- Jiné ostatní náklady

0
0
7

0
0
8

32
73
16

32
73
31

Poskytnuté příspěvky

1

2

0

3

- Poskytnuté členské příspěvky

1

2

0

3

4699

2507

426

7632

Náklady celkem
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Osobní
asistence

Odlehčovací
Správa
služba
organizace

Celkem

Tržby z prodeje služeb

1041

418

164

1623

- Osobní asistence
- Odlehčovací služby
- Ostatní služby

1041
0
0

0
418
0

0
0
164

1041
418
164

Přijaté příspěvky celkem

270

469

122

861

- Nadační příspěvky
- Finanční dary od práv. osob
- Finanční dary od fyz. osob
- Nefinanční dary od práv. osob
- Nefinanční dary od fyz. osob

270
0
0
0
0

469
0
0
7
0

55
28
0
15
24

794
28
0
15
24

0

0

0

0

Ostatní výnosy
- jiné ostatní výnosy

0

0

0

0

Provozní dotace celkem

3351

1657

140

5148

- Hlavní město Praha
- Dotace Středočeský kraj
- Městské části Prahy
- Úřad práce

2860
339
144
8

1494
78
85
0

0
0
136
4

4354
417
437
12

Výnosy celkem

4662

2544

426

7632

Hlavní činnost

Osobní
asistence

Výsledek hospodaření

-37

Odlehčovací
služba

Doplňkové
činnosti

37

Celkem

0

Vedlejší hospodářská činnost ( v tisících Kč )
Náklady celkem

203

Výnosy celkem

312

Výsledek hospodaření z vedlejší
hospodářské činnosti

109

Výsledek hospodaření v roce 2017 činí celkem 109.000 Kč
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6.3. Struktura nákladů v roce 2017 ( v tisících Kč )

Náklady
01. Spotřeba materiálu
02. Spotřeba energií
03. Opravy a udržování
04. Cestovné
05. Ostatní služby
06. Mzdové náklady
07. Zákonné sociální pojištění
08. Zákonné sociální náklady
09. Daně a poplatky
10. Odpisy nedobytných pohledávek
11. Poskytnuté finanční dary
12. Jiné ostatní náklady
13. Poskytnuté členské příspěvky
Celkem

Tisíce Kč

Podíl z celku

313
268
160
9
736
4576
1363
65
3
32
73
31
3

4,18 %
3,51 %
2,10 %
0,12 %
9,64 %
59,95 %
17,86 %
0,85 %
0,04 %
0,42 %
0,96 %
0,41 %
0,04 %

7632

100%

1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energií
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Ostatní služby
6. Mzdové náklady
7. Zákonné sociální pojištění
8. Zákonné sociální náklady
9. Daně a poplatky
10. Odpisy nedobytných pohledávek
11. Poskytnuté finanční dary
12. Jiné ostatní náklady
13. Poskytnuté členské příspěvky
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6.4. Struktura výnosů v roce 2017 ( v tisících Kč )
Výnosy
01. Příjmy od uživatelů osobní asistence
02. Příjmy od uživatelů odlehčovací služby
03. Příjmy na ostatní činnosti
04. Finanční dary od právnických osob
05. Nefinanční dary od právnických osob
06. Nefinanční dary od fyzických osob
07. Příspěvek od NF Českého rozhlasu
08. Příspěvek od Nadace Jedličkova ústavu
09. Příspěvek od Nadace Leontinka
10. Příspěvek od Nadace Člověk člověku
11. Příspěvek od Agrofert
12. Provozní dotace od Hlavního města Praha
13. Provozní dotace od Středočeského kraje
14. Dotace od Úřadu práce
15. Grant od Hlavního města Prahy
16. Dotace od MČ Praha 3
17. Dotace od MČ Praha 4
18. Dotace od MČ Praha 5
19. Dotace od MČ Praha 6
20. Dotace od MČ Praha 8
21. Dotace od MČ Praha 10
22. Dotace od MČ Praha 11
23. Dotace od MČ Praha 13
24. Dotace od MČ Praha 17
Celkem

0,16% 4,78%

Procento

1041
418
164
28
15
24
160
30
204
100
300
3563
416
12
792
18
20
25
25
24
35
196
17
5

13,64 %
5,48 %
2,15 %
0,37 %
0,20 %
0,31 %
2,10 %
0,39 %
2,67 %
1,31 %
3,93 %
46,67 %
5,45 %
0,16 %
10,38 %
0,24 %
0,26 %
0,33 %
0,33 %
0,31 %
0,46 %
2,56 %
0,22 %
0,07 %

7 632

100,00 %

Příjmy od uživatelů soc. služeb

19,12%

2,15%
0,37%
0,51%

10,40%
62,51%

Tisíce Kč

Přijmy u ostatních činností
Finanční dary
Nefinanční dary
Příspěvky od nadací
Dotace od krajů
Dotace od Úřadu práce
Dotace od pražských městských částí
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6.5. Výrok auditora
Již tradičně necháváme naši roční účetní závěrku ověřit nezávislým auditorem.
Účetní závěrku roku 2017 ověřil Ing. Václav Černý, Ph.D. /číslo dekretu Komory
auditorů ČR: 1684.
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8. My v roce 2018

Rok 2017 je za námi a rok 2018 před námi. Určitě se budeme ohlížet zpět, ale
mnohem více energie chceme věnovat budoucnosti.
Rok 2018 bude dalším rokem, ve kterém se budeme snažit o úsměvy těch, kteří to
v životě nemají jednoduché.
I nadále bude naše aktivita směřovat zejména do oblasti poskytování sociálních
služeb pro děti se zdravotním postižením, ale budeme také rozvíjet další aktivity
směřující k naplňování našeho poslání.
Budeme pilně a poctivě pracovat protože věříme, že naše práce má smysl.
V roce 2018 budeme slavit 15. výročí položení základního kamene naší organizace a
5. výročí naší transformace na obecně prospěšnou společnost.
Stojí před námi mnoho úkolů a my se na ně těšíme.
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9. Obrazová příloha
Některé z dětí, kterým poskytujeme odlehčovací službu a osobní asistenci.
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Fotografie z akcí, které jsme v roce 2017 pořádali nebo jsme se jich zúčastnili.
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Některé letáky a plakáty na akce, které jsme pořádali v našem Komunitním,
integračním a volnočasovém centru Filipovka.
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Naše informační a prezentační brožurka a náborový leták.
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