


Rok začal poklidně a pak přišel nový 
koronavirus a všem významně zasáhl do 
životů.

Z počátku nikdo netušil jak velký rozsah 
bude epidemie mít a co všechno nás 
čeká. Ale my jsme nezaváhali. Včas jsme 
objednali desinfekci a díky ochotné 
pomoci jsme získali látkové ochranné 
roušky. Nasadili jsme rozsáhlá ochranná 
a preventivní opatření a pokračovali jsme 
v poskytování sociálních služeb.

V Komunitním centrum jsme vybudovali 
Anticovid-point a ve spolupráci s úřadem 
MČ Praha 11 jsme zajišťoval distribuci 
stovek litrů desinfekce a tisíců roušek pro 
občany městské části. V terénu jsme 
pomáhali zejména seniorům na sídlištích 
Háje, Chodov a Opatov.

Jaro ve znamení covidu, roušek, 
desinfekce a vzájemné pomoci.

Léto přineslo naději a my jsme uspořádali 
6 týdnů příměstského tábora pro děti 
s postižením a jejich kamarády.

Léto vypadalo hodně nadějně

jak jsme prošli těžkým obdobím pandemie
SARS-CoV-2 (Covid-19) jsme zvládli se ctí
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Daniela Dolejšová, Alena Tunzerová, Jaroslav Mikolášek
Slovo správní rady

Hornomlýnská, o.p.s. je obecně pros-
pěšná společnost, jejíž základy byly 
položeny v roce 2003. 

Provozujeme Komunitní, integrační 
a volnočasové centrum Filipovka, ve 
kterém najdou zázemí všichni, kteří 
chtějí aktivně trávit volný čas, a ve 
kterém každoročně pořádáme řadu 
akcí. 

Poskytujeme sociální služby pro děti 
se zdravotním postižením.

Našim hlavním posláním je pomáhat 
rodinám a osobám pečujícím o děti se 
zdravotním postižením. 

Umožňujeme dětem vyrůstat v jejich 
milujících rodinách, vzdělávat se, setká-
vat se s vrstevníky a plnit si svá přání. 
Pečujícím osobám jsme oporou při 
zvládání jejich nelehké situace.

Letní a jarní prázdniny mohou děti 
trávit v našem příměstském táboře s 
integračním programem.

Ve Filipovce působí také dvě další orga-
nizace Fosa, o.p.s. a EDA cz, z.ú.

Filipovka je klasický sídlištní objekt 
postavený jako školka, jesle a školní 
družina. V současné době, ale v plném 
rozsahu slouží sociálním službám. 

Díky zakladatelkám společnosti, které 
před lety Filipovku nejen objevily, ale také 
s velkým úsilím zrekonstruovaly, máme 
k dispozici více než 580 m2 nebytových 
prostor, ve kterých jsou nejen kanceláře a 
zázemí, ale hlavně pohybová místnost, 
herna a relaxační místnost pro děti. 
Multifunkční místnost, herna a klubovna 
pak tvoří základ komunitního centra. Vše 
je doplněno velkou zahradou a vlastním 
parkovištěm. Prostě prostor, který je 
ideálním zázemím pro naši činnost.

Filipovka je sídlem a zázemím naší 
společnosti. 

Naše Filipovka

Naše společnost

Příchodem školního roku se epidemie 
rozjela znovu a intenzivněji. Vše bylo 
postupně omezováno, ale naše sociální 
služby jsme poskytovali bez přerušení.

Látkové a jednorázové roušky vystřídaly 
respirátory a od listopadu také přibylo 
antigenní testování.

Komunitní centrum jsme přebudovali na 
sdílené testovací místo nejen pro naše 
zaměstnance, ale také pro dalších deset 
organizací poskytujících sociální služby.

Podzim ve znamení boje s Covidem 
a neustále se měnící situací. 

projekt spolufinancovaný Evropskými fondy
Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Jako poskytovatele sociálních služeb pro děti s postižením vnímáme zvýšenou poptávku a z ní vyplývající potřebu zvyšovat 
dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Proto jsme zahájili projekt „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti 
s postižením”. Provedení procesního auditu, zefektivnění systému evidence a monitoringu sociální práce, systemizování 
vnitřních procesů a zavedení procesních standardů vnímáme jako základní podmínku našeho rozvoje.

Projekt probíhá od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2021 a je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.

17. rok našeho fungování byl úplně jiný, než všechny předcházející, neboť všechny plány a 
strategie ovlivnilo významné téma které hýbe celou společností – Covid-19. Covid znamenal jak 
řešení nových témat, tak změnu struktury zájmu o naše služby.

Hornomlýnská o.p.s se tak neplánovaně stala nejprve distributorem dezinfekce a následně také
testovacím centrem tohoto virového onemocnění. Jsme rádi, že jsme tak české společnosti mohli
přispět k boji s touto překážkou a vážíme si poděkování vedení Prahy 11 za tuto službu.

Stranou Covidu by však nemělo zůstat víkendové rozšíření naší odlehčovací služby, které 
znamenalo zpřístupnění služby pro další děti a navýšení objemu služby o více než 30%. Naopak 
Osobní asistence a komunitní centrum zažily v důsledku Covidu propad.

Věříme, že jsme všechny výzvy letošního roku zvládli se ctí a že se nám v budoucnu podaří stavět 
na nově nabytých zkušenostech.



V roce 2020 jsme službu poskytovali 36 dětem, v rozsahu 5.246,5 hodin, z toho 
4.018,5 hodin v pracovních dnech a 1.228 hodin o sobotách a nedělích. 

Koronavirus SARS-CoV-2 nám komplikoval práci, ale plánované rozšíření služby 
o víkendové dny neovlivnil. Poptávka po službě v sobotu a neděli předčila naše 
očekávání. Letošních 40 víkendových dní, rozšíříme na všechny soboty a každou 
druhou neděli.

Naším cílem je ulehčit a pomoct všem rodičům a osobám pečujícím o děti se 
zdravotním postižením. Dětem poskytujeme komplexní odbornou podporu a péči 
rozšířenou o specializované aktivity, bazální stimulaci, práci na interaktivní tabuli, 
pobyt v psychorelaxační místnosti, hudební a výtvarné aktivity apod. Ve Filipovce 
máme plně vybavenou pohybovou místnost, hernu, relaxační místnost a samo-
zřejmě potřebné zázemí.

Odlehčovací službu poskytujeme od 1. května 2007 a je určena dětem se 
zdravotním postižením ve věku 2-15 let z Prahy a Středočeského kraje.
 

(identifikátor 5094785)

(identifikátor 9897719)

denně po celý rok podle potřeb dětí a jejich rodin

v pracovních dnech včetně prázdnin od 8.00 do 17.00,
ve vybraných sobotách a nedělích od 8.00 do 20.00.

Osobní asistenci poskytujeme od 1. září 2005 a je určena dětem se zdravotním 
postižením ve věku 3 - 15 let z Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ.
 

Koronavirus SARS-CoV-2 způsobil výrazný pokles poptávky po osobní asistenci. 
Řada rodičů zůstala se svými dětmi doma a osobní asistenci nepotřebovali, 
k distanční výuce děti naše asistenty taky nepotřebovali a v neposlední řadě hrála 
roli také opatrnost rodičů a pečujících osob.

Naším cílem je zajistit dětem podporu při sebeobsluze, umožnit jim rovné vzdělá-
vací a volnočasové příležitosti, podporovat je v rozvoji schopností a dovedností na 
základě jejich individuálních potřeb, zprostředkovat kontakt s vrstevníky, umožnit 
vyrůstat v přirozeném prostředí své rodiny a nepřímo zlepšovat kvalitu života rodin 
dětí se zdravotním postižením.

V roce 2020 jsme službu poskytovali 45 dětem, v rozsahu 8.489 hodin. 

v časech určených pro veřejnost a podle programu
Komunitní centrum

Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka provozujeme od roku 
2015, kdy jsme si pronajali a kompletně zrekonstruovali volné prostory.

Komunitní centrum je pro nás příležitost rozvíjet naše aktivity nad rámec 
poskytování sociálních služeb. Filipovka se tak stává zázemím pro rozvoj místní 
komunity rodin s malými dětmi. Každým rokem prostory centra vylepšujeme. 

Koronavirus SARS-CoV-2 nepříznivě ovlivnil většinu našich plánů. Z důvodu dodr- 
žování protiepidemických opatření jsme prakticky na celý rok Komunitní centrum 
uzavřeli pro veřejnost. Kromě jarních a letních příměstských táborů jsme zrušili 
kompletní program.

Nevyužitelné prostory našly uplatnění v boji s pandemií. Na jaře jako zázemí pro 
Anti-Covid point a na podzim pro testování více než 500 zaměstnanců z 10 
organizací. 

Příměstské tábory

Dva turnusy jarního příměstského 
tábora jsme stihli před Covidem. Šest 
turnusů letního příměstského tábora 
jsme uspořádali o prázdninách díky 
letnímu uvolnění protiepidemických 
mimořádných opatření. 

Celkem se táborů zúčastnilo 44 dětí, 
z čehož řada z nich ve více turnusech.
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Meziroční srovnání poskytnuté péče (hodiny)

Meziroční srovnání poskytnuté péče (hodiny)



Náklady (tisíce Kč) hlavní činnost hospodářská 
činnost

celkem

Spotřebované nákupy a nak. služby 1 700 219 1 919

- Spotřeba materiálu a neskl. dodávek 514 119 633

- Opravy a udržování 175 6 181

- Náklady na cestovné 0 0 0

- Náklady na reprezentaci 0 0 0

- Ostatní služby 1 011 94 1 105

Osobní náklady 8 397 0 8 397

- Mzdové náklady 6 521 0 6 521

- Zákonné sociální pojištění 1 844 0 1 844

- Ostatní sociální pojištění 22 0 22

- Zákonné sociální dávky 10 0 10

Daně a poplatky 1 2 3

- Daně a poplatky 1 2 3

Ostatní náklady 24 14 38

- Odpis nedobytné pohledávky 8 0 8

- Kursové ztráty 1 0 1

- Jiné ostatní náklady 15 14 29

Poskytnuté příspěvky 3 0 3

- Členské příspěvky 3 0 3

Náklady celkem 10 125 235 10 360

Výnosy (tisíce Kč) hlavní činnost hospodářská 
činnost

celkem

Provozní dotace 8 449 0 8 449

Přijaté příspěvky 205 0 205

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 684 383 2 067

Ostatní výnosy 0 0 0

Výnosy celkem 10 338 383 10 721

Výsledek hospodaření v roce 2020 je po zdanění 361.684 Kč a bude sloužit k pokrytí rostoucích nákladů na poskytování 
sociálních služeb a jako rezerva pro případ neočekávaných výpadků příjmu nebo zvýšených nákladů.

Hospodářský výsledek

Výrok auditora

Účetní jednotka dále předložila výroční zprávu, jejichž ekonomická část je zařazena 
v této zprávě.

Provedl jsem audit účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Hornomlýnská, 
o.p.s., sestavené na základě českých účetních předpisů. Tato účetní závěrka je 
tvořená rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přílohou k této účetní závěrce za rok 
končící 31.12. 2020. Příloha obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou v bodě 1 přílohy k účetní 
závěrce.

Ing. Václav Černý, Ph.D.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
obecně prospěšné společnosti Hornomlýnská, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící dnem 31.12.2020 
v souladu s českými účetními předpisy.

Finanční zpráva za rok 2020
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Rozdělení výnosů (tisíce Kč)

Rozdělení nákladů (tisíce Kč)



Podpora naší činnosti v roce 2020

Individuální podporovatelé

Státní a veřejná správa

Děkujeme Norbertu Hrčkovi, Tomáši Suchanovi, Daniele Dolejšové, 
manželům Poupovým, Jiřímu Drbohlavovi a Karlu Tunzerovi, i všem 
anonymním přispěvatelům do našich sbírkových kasiček.

Zvláštní poděkování patří Miroslavu Chytilovi a Tomáši Brychtovi, 
kteří svou narozeninovou oslavu pojali dobročinně a vybrali pro nás 
20.303 Kč.

Moc rádi také vzpomínáme na Tomáše Zejdu a KuDra, kteří nám 
věnovali 10.000 Kč jako výtěžek z prodeje jejich společné vydané 
knížky „Cestovní Kukbuk”.

Finanční příspěvky shromažďujeme na transparentním účtu naší 
veřejné sbírky. Šetříme každou darovanou korunku a už se těšíme 
až koupíme potřebné vybavení do naší odlehčovací služby.

Velice si vážíme osobní podpory jednotlivců. Někteří to dělají 
finančním darem, jiní zase věcným darem, nebo vlastní 
bezplatnou prací.

Nadace a nadační fondy
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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