Slovo správní rady

Daniela Dolejšová, Alena Tunzerová, Jaroslav Mikolášek

Naše organizace, nabízí své služby již 16 let. Inspirujících 16 let, které nám
umožňují podívat se na naši činnost z odstupu.
Potřeba pomoci pro rodiny s dětmi s postižením každoročně vzrůstá. To je dáno jak
většími možnostmi, tak tím, že se rodiče učí služby využívat a zkvalitňovat tak nejen
život svého dítěte, ale také svůj. Tato skutečnost je pro nás nejen motivující, ale také
zavazující, a tak se neustále snažíme o další a další vylepšování a rozšiřování
poskytovaných služeb. Pro příští období tak připravujeme například víkendové
služby, které umožní rodičům i dětem uvolnění z náročného pracovního týdne.
Velký kus práce odvádí naši zaměstnanci a za to jim patří velké poděkování. Právě
oni přenášejí naše vize do reálného života a dotahují tak celou myšlenku
k úspěšnému cíli. Naše organizace je obklopena lidmi, kteří chtějí pomáhat a sdílí
společné hodnoty, nadšení pro pomoc potřebným rodinám a širokým úsměvům
jejich dětí. Tyto úsměvy jsou pro nás úžasnou zpětnou vazbou, díky které i nadále
budeme my i naši zaměstnanci svou práci dělat s radostí a energií tak jako
doposud.
Podívejte se na úsměvy, které jsme pomohli rozzářit.

Děkujeme.

Pohledem těch, kterým pomáháme
co o nás řekly maminky dětí, které využívají naše služby

Paní Sojková (maminka Elenky)

Hornomlýnská, o.p.s. je obecně
prospěšná společnost, jejíž základy
byly položeny v roce 2003.
V současné době je společnost
významným poskytovatelem dvou
registrovaných sociálních služeb pro
děti se zdravotním postižením
v Praze a Středočeském kraji.
Našim hlavním posláním je pomáhat
rodinám a osobám pečujícím
o děti se zdravotním postižením.
Umožňujeme všem dětem vyrůstat v
milujících rodinách, vzdělávat se,
setkávat se s vrstevníky a plnit si svá
přání. Pečujícím osobám jsme oporou
při zvládání jejich nelehké situace.
Poskytujeme ambulantní odlehčovací službu a terénní osobní
asistenci pro děti se zdravotním
postižením ve věku 2 – 15 let.
Provozujeme Komunitní, integrační a
volnočasové centrum Filipovka,
sloužící všem, kteří chtějí aktivně
trávit volný čas, a ve kterém
každoročně pořádáme řadu akcí.

Odlehčovací službu v Hornomlýnské
využíváme již přibližně 5 let.
Velmi nám i dceři pomáhá. Elenka zde
plnohodnotně tráví volný čas po škole.
V Hornomlýnské má Elenka klid a vstřícnou asistentku vždy po ruce.

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

Pro nás jako rodiče je odlehčovací služba
nenahraditelná pomoc, která nám
umožňuje zařadit se do normálního
života, chodit do práce, věnovat se
Elenky sourozencům a obstarat vše
potřebné.

Filipovka

Paní Rohovská (maminka Moničky)
Osobní asistenci pro naši dcerku Moniku
užíváme již cca pátým rokem.
Tato služba je pro nás velmi důležitá
a jsme rádi, že existuje, a hlavně skvěle
funguje. Především oceňujeme, že se
pokaždé podaří Filipovce najít asistentku
na „míru“ pro potřeby dcerky, a i s ohledem na její osobnost a celkové naladění.
Vzhledem k tomu, že dcerka nemluví
a komunikuje neverbálně, je klíčové, aby
si s asistentkou sedly a navázaly pěkný
vztah.
Jsme rádi, že všechny asistentky, které
jsme doposud měli, si na Moničku celkem
rychle zvykly, a i dcerka je přijala do svého
pečovatelského týmu.
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Naše společnost

Naše Filipovka, objekt bývalých jeslí a
mateřské školy uprostřed pražského
sídliště Horní Roztyly, je místem, ve
kterém sídlí naše společnost, místem
kde poskytujeme ambulantní
odlehčovací službu, místem kde má
zázemí naše terénní služba osobní
asistence a také prostorem, ve kterém
provozujeme naše Komunitní, integrační
a volnočasové centrum.
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.

denně po celý rok podle potřeb dětí a jejich rodin

(identiﬁkátor 5094785)

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.
Naším cílem je zajistit dětem podporu při sebeobsluze, umožnit jim rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat 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.

Rozdělení míst kde jsme asistovali (hodiny)

V roce 2019 jsme službu poskytovali 50 dětem, v rozsahu 11.365 hodin.
Osobní asistenci v průběhu roku koordinovali 3 sociální pracovníci, přímou práci v
terénu poskytovalo 35 osobních asistentů. Díky nim jsme mohli pomoci dětem se
zdravotním postižením překonávat jejich životní překážky.

(identiﬁkátor 9897719)

v pracovních dnech včetně prázdnin od 8.00 do 17.00

Odlehčovací službu poskytujeme od 1. května 2007 a je určena dětem se
zdravotním postižením ve věku 2-13 let z Prahy a Středočeského kraje.

Rozdělení specializovaných aktivit (hodiny)

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 samozřejmě potřebné zázemí.
V roce 2019 jsme službu poskytovali 33 dětem, v rozsahu 4.009 hodin, z toho 2.596
hodin formou některé ze speciálních aktivit.
Od poloviny roku jsme testovali víkendový provoz, provozní dobu jsme rozšířili o 11
vybraných sobot. Zájem byl enormní, a proto budeme s víkendovým provozem
pokračovat i v příštích letech.

Komunitní centrum

v časech určených pro veřejnost a podle programu

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 rámce
poskytování sociálních služeb. Filipovka se tak stává zázemím pro rozvoj místní
komunity rodin s malými dětmi. Každým rokem prostory centra vylepšujeme. V roce
2019 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci sociálek, na zahradě jsme postavili
velkou dřevěnou pergolu a doplnili jsme vnitřní vybavení.
Uspořádali jsme Noc s Andersenem, Dětský den, Velkou a Malou Zahradní
slavnost, Mikulášskou párty s nadílkou a další drobné akce.
Vytvořili jsme zázemí pro pořádání pravidelných výměnných bazárků dětského
oblečení a pro komunitou podporované zemědělství.
V roce 2019 proběhlo v Komuntiním centru 29 soukromých dětských oslav.
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Letní příměstský tábor
Opět jsme uspořádali letní příměstský
tábor pro děti s postižením, jejich
sourozence, kamarády a vrstevníky.
Šesti týdenních turnusů se zúčastnilo
48 dětí, z nichž některé opakovaně.

Finanční zpráva za rok 2019
Výnosy (tisíce Kč)
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží

hlavní činnost

hospodářská
činnost

celkem

7 645

0

7 645

304

40

304

2 027

363

2 390

Ostatní výnosy

8

0

8

9 984

363

10 347

Náklady (tisíce Kč)

hlavní činnost

hospodářská
činnost

celkem

Spotřebované nákupy a nak. služby

1 845

52

1 897

- Spotřeba materiálu a neskl. dodávek

520

40

560

- Opravy a udržování

329

0

329

- Náklady na cestovné

11

0

11

- Náklady na reprezentaci

1

0

1

984

12

996

Osobní náklady

7 866

0

7 866

- Mzdové náklady

6 002

0

6 002

- Zákonné sociální pojištění

1 809

0

1 809

- Ostatní sociální pojištění

23

0

23

- Zákonné sociální dávky

32

0

32

Daně a poplatky

1

1

2

- Daně a poplatky

1

1

2

Ostatní náklady

148

39

187

9

0

9

- Dary

123

26

149

- Jiné ostatní náklady

16

13

29

Poskytnuté příspěvky

3

0

3

- Členské příspěvky

3

0

3

9 863

92

9 955

Výnosy celkem

- Ostatní služby

- Odpis nedobytné pohledávky

Náklady celkem

Rozdělení výnosů (tisíce Kč)

Rozdělení nákladů (tisíce Kč)

Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření v roce 2019 je po zdanění 392.000 Kč a bude sloužit k pokrytí rostoucích nákladů na poskytování
sociálních služeb a jako rezerva pro případ neočekávaných výpadků příjmu nebo zvýšených nákladů.

Výrok auditora
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. 2019. Příloha obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou v bodě 1 přílohy k účetní
závěrce.
Účetní jednotka dále předložila výroční zprávu, jejichž ekonomická část je zařazena
v této zprávě.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
obecně prospěšné společnosti Hornomlýnská, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící dnem 31.12.2019 v
souladu s českými účetními předpisy.
Ing. Václav Černý, Ph.D.
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Podpora naší činnosti v roce 2019

Státní a veřejná správa

Bližší informace o podpoře naleznete na www.hornomlynska.cz

Nadace a nadační fondy

Bližší informace o podpoře naleznete na www.hornomlynska.cz

Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří nám pomáhali zejména v Komunitním centru.
Stejně tak děkujeme všem, kteří nám pomohli neﬁnančními dary, díky kterým jsme mohli obohatit naše vybavení.
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří přispěli jednorázově, nebo pravidelně do naší veřejné sbírky.

Beach Help Cup 2019
Uspořádali jsme pátý ročních charitativního turnaje
v plážovém volejbale smíšených dvojic na podporu
poskytovatelů sociálních služeb Beach Help Cup.
Opět se nám, ve spolupráci se zúčastněnými organizacemi,
podařilo dosáhnout úctyhodného charitativního výtěžku.
156.000 Kč jsme rozdělili organizacím, jejichž týmy se
umístily na prvních 16-ti místech.
Turnaj odehrál plný počet 32 týmů, které podle vlastní volby
hrály na podporu některé z 29 organizací.
Tímto ročníkem jsme završili pětiletou práci spojenou s tímto
projektem, v rámci kterého jsme podpořili spolupracující
organizace celkovou částkou přesahující 0,5 milionu korun.
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