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DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB

Žádný člověk není nikdy pro jiného
člověka úplně a stále cizí. Člověk náleží
člověku. Člověk má právo na člověka.
Albert Schweitzer

Vážení,
držíte v rukou první výroční zprávu Diakonie ČCE – Střediska
celostátních programů a služeb. Tato věta je sice pravdivá, protože takto pojmenované středisko má za sebou teprve jeden
rok své existence, ale zároveň může být značně nespravedlivá. Jedním ze čtyř programů střediska jsou služby pro zrakově postižené a ty jsou poskytovány už více než dvacet let.
K 1. 1. 2011 bylo totiž spojeno dříve samostatné Středisko pro
zrakově postižené s oddělením projektů a služeb, které bylo
součástí ústředí Diakonie ČCE, a společně teď píší novou kapitolu v historii Diakonie ČCE.
Vedle sebe se ocitly programy, které jsou určeny velmi rozdílným cílovým skupinám – lidem se zrakovým postižením, dětem
i dospělým s různým tělesným nebo mentálním postižením,
lidem, kteří jsou v obtížné situaci, protože byli obchodováni
nebo vykořisťování na trhu práce a také migrantům, kteří se
snaží v naší zemi najít svůj nový domov.
V jedné řadě stojí dlouhodobá zkušenost z práce s lidmi se
zrakovým postižením s ověřenými postupy, stálým týmem spolupracovníků a nově se tvořící služby, ve kterých teprve sbíráme zkušenosti a pro jednotlivé případy jen těžko hledáme
precedens.
První rok proběhl ve znamení organizačních změn, stěhování
a především nás provázela velká finanční nejistota. Teprve
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v průběhu roku jsme mohli ověřit náročnost některých služeb
a potřebné nastavení personálu. K optimálnímu stavu jsme
stejně nemohli dospět pro nedostatek finančních prostředků.
Velké díky proto patří všem, kteří věrně pracovali i v době organizačních změn a stálé nejistoty.
Když se ohlédneme zpátky, vidíme ty, kteří by bez pomoci
našeho střediska svou situaci jen těžko zvládali i ty, kterým
naše služby umožnily aspoň drobný posun k lepšímu v kvalitě
jejich života. To nás povzbuzovalo a dodávalo sílu do dalších
zápasů.
Touto výroční zprávou se chceme s Vámi podělit o výsledky,
kterých jsme v uplynulém roce dosáhli v našich čtyřech oblastech práce. Nezvládli bychom to bez pomoci mnoha lidí. Děkujeme vám všem, kteří jste nás podpořili finančními a materiálními dary, půjčkami, zkušeností a ochotou spolupracovat. Bez
toho bychom nemohli plnit naše poslání.

Eva Grollová
předsedkyně správní rady
a ředitelka střediska
Členové správní rady střediska v roce 2011
Jana Červeňáková, Eva Grollová, Jan Litomiský, Martina Moravcová
Členové dozorčí rady střediska v roce 2011
Eva Budzáková, Jarmila Čierná, Petr Firbas, Miroslav Janeba,
Marie Ortová, Milan Souček - předseda
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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
(SZP)
Vedoucí programu: Mgr. Jana Červeňáková
Hlavní náplní našeho střediska je pastorační péče a sociální
služby pro zrakově postižené. Základní myšlenkou vzniku SZP
byla snaha rozšířit možnosti získávání informací pro lidi se
zrakovým postižením, především v oblasti křesťanství. Služby
jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy s přijímáním
informací četbou běžného černotiskového textu.
Svoji činnost započalo Středisko pro zrakově postižené na
jaře r. 1989, samostatným subjektem bylo od 1. 1. 1993. Od
začátku roku 2011 se z rozhodnutí vedení Diakonie stalo součástí Střediska celostátních programů a služeb. Tato změna
nebyla a není úplně jednoduchá, především pokud se organizačních záležitostí týká. Jsme však vděčni, že se i přesto podařilo udržet a zájemcům poskytovat všechny dosavadní služby.
Naopak, nabídka SZP byla rozšířena o zvukovou podobu evangelického měsíčníku Český bratr.
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CO STŘEDISKO NABÍZÍ
Zvuková knihovna
Na kazetách nebo na CD ve formátu MP3 :
□□ Křesťanský zvukový časopis „Slyšíš? — Slyším!“ obsahuje
výběr článků z křesťanských periodik proložený hudbou.
Má též funkci zpravodaje Střediska.
Vychází 10× ročně.
□□ „Manu“, biblické čtení na každý
den. Vychází 1× měsíčně.
□□ „Českého
bratra“,
evangelický
měsíčník.
□□ Křesťanskou beletrii i teologické
tituly, poezii, přednášky a hudební
nahrávky, celkem téměř 500 titulů.
Braillská knihovna
Zajišťuje tisk periodik v bodovém
písmu. Čtvrtletně vychází biblické
čtení na každý den „Ranní chvilky“,
šestkrát ročně dětský křesťanský
časopis „Kroky“. Postupně jsou připravovány i jednotlivé biblické knihy
(v ekumenickém překladu).
Elektronická (digitální) knihovna
Křesťanská periodika a některé knižní
tituly jsou připravovány a rozesílány
zájemcům též v elektronické (digitální)
podobě — téměř výhradně e-mailem.

7

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB

Tisk ve zvětšeném písmu
„Ranní chvilky“ — biblické čtení na každý den — krátká
zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. Využívají především
starší členové různých církevních denominací.
Setkávání zrakově postižených
□□ Víkendová — konají se jedenkrát za půl roku na různých
místech republiky, ve sborech různých denominací — mají
duchovní, vzdělávací i kulturní charakter. Na jaře jsme
byli hosty sboru ČCE v Praze 10 – Vršovicích a na podzim
sboru ČCE v Hradci Králové. Na obou místech jsme byli již
podruhé.
□□ Tzv. Podvečery, spíše klubová setkání pro malou skupinku
zájemců z Prahy, se konaly nepravidelně, podle domluvy,
v prostorách Brány — misijního střediska v Praze 2.
□□ Letní týdenní rekreační pobyty s duchovním programem se
konaly opět na chalupě Veselka na Šumavě — v červencovém a srpnovém termínu. 
ČINNOST SZP V ČÍSLECH
Celkem klientů:
z toho:

215
38 jednorázových

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis:
Mana:
Zvukové knihy:
Slovo a život:
Český bratr:

10x ročně
12x ročně
14 nových titulů
4x ročně
3x ročně (od října)

130
34
72
5
13

odběratelů
odběratelů
odběratelů
odběratelů
odběratelů

1091
388
524
18
31

zásilek
zásilek
zásilek
zásilek
zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4x ročně
Kroky:
6x ročně
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25 odběratelů
10 odběratelů

98 zásilek
60 zásilek
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Elektronická knihovna:
Časopisy:
11 titulů
Knižní tituly
28 nových titulů
Ranní chvilky		
Evangelický kalendář		

23
5
4
7

odběratelů
odběratelů
odběratelé
odběratelů

123 zásilek
10 zásilek

Zvětšené písmo:
Ranní chvilky:

35 odběratelů

Setkání:
Víkendová:
Podvečery:
Týdenní pobyty:

2x
5x
2x

celkem 58 účastníků (z toho 29 ZP)
průměr 4 účastníci
celkem 27 účastníků (z toho 13 ZP)

Kromě výše uvedeného jsou sociální
služby (registrovaná sociálně aktivizační
služba) poskytovány také formou dalších kontaktů (e-maily, telefony, dopisy,
návštěvy).
Personální zajištění: vedoucí služby
a sociální pracovnice (0,75) operátor
informačních a komunikačních technologií (0,8), ředitelka střediska (0,1). Na
přípravě a poskytování služeb se podíleli
též externí spolupracovníci (načitatelé pro
zvukovou knihovnu) a dobrovolní spolupracovníci (zvuková knihovna, setkávání,
zajišťování podkladů pro elektronickou
knihovnu).
Finanční zajištění: dotace MPSV na
sociální službu, grant Magistrátu HMP a
Městské části Praha 8, občanské sdružení
Cesty poznání a jednotlivci.
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PORADNA LIFE TOOL
Vedoucí programu: Mgr. Martina Moravcová
Poradna Life Tool nabízí služby spojené s využitím asistivních
(podpůrných) technologií ke komunikaci a podpoře dovedností.
Služby jsou určeny dětem i dospělým s fyzickým nebo mentálním, popř. kombinovaným postižením, lidem po úrazech
nebo s neurovegetativním onemocněním a seniorům, tedy
těm, komu nové technologie usnadňují nebo umožňují základní
komunikaci nebo nácvik nových dovedností. Činnost poradny
Life Tool se v roce 2011 skládala ze tří oblastí práce:
Odborné sociální poradenství v komunikačních technologiích:
30 klientům, některým opakovaně byly poskytovány
odborné konzultace. Dva uživatelé našich služeb se mohli
díky užití nových komunikačních technologií vrátit do pracovního života. Ve spolupráci se střediskem Zvonek docházelo
na pravidelné konzultace 7 uživatelů služeb s kombinovaným
postižením. Pro některé z nich tato práce nabyla charakter
tzv. sociálně aktivizační služby a díky těmto činnostem získali nové možnosti komunikace, osvojili si nové dovednosti a
poznatky.
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Odborné poradenství bylo také uplatňováno ve spolupráci se
Základní školou speciální Diakonie ČCE V Zápolí. Pokračovaly
konzultace s učiteli pro řešení konkrétních situací žáků nebo
při konzultacích k „Rozvojovému programu ve speciálním školství“. Učitelé se také účastnili exkurzí v poradně.
Vzdělávání zaměřené na studenty škol
Za rok navštívilo středisko na 150
studentů. Byl organizován seminář
Informační technologie ve speciální
pedagogice pro studenty Pedagogické
fakulty UK Praha. Seminář absolvovalo
šestnáct studentů. V poradně se konaly
maturitní praxe a praktické maturity studentů z Evangelické akademie
v Praze – celkem 5 studentů. Byly uspořádány opakované exkurze studentů
oborů sociální práce. Bakalářská práce
o alternativní komunikaci byla zadána
pro studentku oboru soc. práce a diplomová práce o alternativní komunikaci
(softwarové řešení komunikátoru) pro
diplomovou práci studenta ČVUT.
Vzdělávání a prezentace odborníkům ze
zdravotnictví a sociálních služeb
Své služby středisko prezentovalo
v různých institucích - zařízeních sociálních služeb. Zpravidla byly uspořádány
přednášky. Intenzivnější spolupráce
s ergoterapeutkou spinální jednotky
nemocnice v Liberci byla završena
úspěchem, kdy pacient po ochrnutí
končetin může ovládat počítač ústy
11
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s žitím IntegraMouse a může znovu komunikovat s okolím a
vrátit se ke své práci. Byla navázána spolupráce s odd. léčebné
rehabilitace nemocnice v Říčanech a s léčebnou dlouhodobě
nemocných v Roudnici nad Labem. Konzultace byly zaměřené
na využití pomůcek pro alternativní komunikaci. Také v roce
2011 pokračovala spolupráce se Společností pro ranou péči.
V roce 2011 byla prezentována práce poradny a příklady užití
asistivních technologií na devíti veletrzích a sympoziích.
Byla navázána spolupráce se střediskem Diakonie ČCE ve
Valašském Meziříčí, které poskytuje domácí péči a má také půjčovnu kompenzačních pomůcek (ročně
350 zájemců). Proběhlo školení pracovníků střediska. Čtyři konzultace se
odehrály přímo u klientů, kteří potřebují komunikační technologie.
Personální zajištění: vedoucí služby
a sociální pracovnice (1), pracovnice
v soc. službách (0,25), technický pracovník (8 měsíců 1 úvazek, 3 měsíce
0,5), ředitelka střediska (0,2).
Finanční zajištění: odborné poradenství je financováno dotací MPSV a
finančními prostředky od Foundation
ERSTE, Austria, které spolu s dalším
darem zprostředkovala Diakonie Austria na základě smlouvy o spolupráci při
realizaci projektu.
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PROGRAM PRÁCE S MIGRANTY
Vedoucí programu: Alena Fendrychová
V programu úzce spolupracujeme se sbory Českobratrské církve
evangelické, ať již ve formě materiální pomoci (šicí materiály pro šicí
dílnu, zařízení domácností, hledání ubytování apod.) či dobrovolníků,
kteří se s cizinci stýkají.
Projekt Buď sousedem
Tento projekt si klade za cíl seznamovat ty cizince žijící v ČR, kteří o to
mají zájem, s jejich českými sousedy. Koordinátorka projektu dále sleduje
vzniklé vazby mezi Čechy a cizinci, je k dispozici radou či informací, pokud
je to zapotřebí, pomáhá řešit případná nedorozumění. Projekt doprovázejí
přednášky a besedy ve sborech ČCE.
V uplynulém roce jsme nadále spolupracovali s několika cizinci v Liberci,
kteří jsou navázání na sbor v Liberci a Jablonci nad Nisou. Nově jsme
začali spolupracovat s muslimskými rodinami v Mladé Boleslavi a začali je
seznamovat se členy mladoboleslavského evangelického sboru. Jedná se
především o mladé matky s dětmi, které by se rády seznámily s podobnou
skupinou Češek. Trvá naše spolupráce s evangelickými sbory, do kterých
docházejí barmští uprchlíci. Týká se to sborů v Novém Městě na Moravě,
Boskovicích, Brandýse nad Labem či Předhradí.
13
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Šicí dílna
Šicí dílna slouží cizincům, kteří jsou drženi v zařízení pro zajištění
cizinců MVČR v Bělé Jezové. Tuto volnočasovou aktivitu organizujeme na základě smlouvy s SUZ MVČR .
Zájemce tam učíme vytvářet jednoduché střihy a šít na šlapacích
či elektrických šicích strojích. V dílně vznikají nejrůznější textilní
výrobky od jednoduchých tašek či polštářů až po šaty, kalhoty či
kabáty.
V roce 2011 jsme dílnu provozovali třicet pětkrát po cca pěti
hodinách a navštívilo ji dohromady dvě stě devět klientů.
Individuální pomoc
Pomáháme cizincům, kteří v důsledku špatné sociální situace,
nemoci v rodině, neznalosti jazyka či dalších překážek nejsou
schopni sami obstát při zařizování domácnosti, vzdělávání dětí,
začleňování se do společnosti apod. V roce 2011 se na nás obrátili
cizinci, kteří potřebovali pomoci v následujících oblastech:
Pomáhali jsme vybavit domácnosti a zařizovali stěhování. Vedle
získávání nábytku od soukromých dárců jsme spolupracovali
s Domovem Svatého Karla Boromejského v Řepích.
Pomáhali jsme zajistit vhodné vzdělání pro postiženého chlapečka, vyhledali jsme dárce pro pomoc nemocné dívence, zajišťovali jsme ubytování apod.
V rámci individuální pomoci jsme zprostředkovali finanční pomoc
těžce nemocnému mladému pacientovi z Ukrajiny, pro kterého
byla uspořádána veřejná sbírka. Mohli jsme ho podpořit v průběhu
intenzivní léčby i ve fázi stabilizace pro zdárné zdolávání nemoci.
Personální zajištění: koordinátorka programu (0,6), ředitelka
střediska (0,1)
Finanční zajištění: provoz šicí dílny je zčásti financován MVČR na
základě fakturace služeb, přímá finanční pomoc je poskytována
z účelově určených sbírek, mzdové a další provozní náklady jsou
financovány z darů.
14
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PROGRAM „NE NÁSILÍ“
Vedoucí programu: Mgr. Rut Dvořáková
V tomto programu středisko navazuje na projekty realizované
ústředím Diakonie ČCE v oddělení projektů a služeb. Program
je zaměřen na podporu a pomoc lidem obchodovaným, vykořisťovaným nebo ohroženým těmito jevy. Od 1. 4. 2011 je poskytována také sociální služba azylový dům (byt).
Azylový byt
Cílovou skupinou jsou muži – lidé obchodovaní nebo vykořisťovaní zejména na trhu práce. Klientům je nabídnuta služba,
buď přímo při práci v terénu nebo prostřednictvím partnerských
organizací nebo Policií ČR a také ze zemí mimo EU. V azylovém
bytě je uživatelům služeb poskytován komplex sociálních služeb. V průběhu 9 měsíců zde žilo 9 mužů. Dalším 10 mužům
a 3 ženám byly poskytovány služby externě (ubytování bylo
zajištěno v ubytovnách nebo jiných azylových domech). Uživatelé služeb pocházejí jak z České republiky, tak ze zemí EU,
i zemí mimo EU.
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Terénní práce a krizová pomoc
Jde o celou škálu činností, které na sebe navazují a slouží jako
nástroj prevence obchodu s lidmi i řešení konkrétních případů,
které v terénu (několika regionech) identifikujeme.
Při práci v terénu bylo přímo osloveno/podpořeno 113 osob,
kterým bylo poskytnuto základní a speciální poradenství, a to
ve čtyřech krajích dle projektu. Dále byly v 85 lokalitách v ČR
rozšiřovány materiály se základními informacemi a odkazem
na SOS/Info linku La strady ČR, se kterou úzce spolupracujeme.
V následných službách bylo podpořeno 16 klientů, kterým
jsme poskytli komplexnější služby. Ve většině případů jsme
museli poskytnout také psychoterapeutické služby, léky a zdravotní pomoc. Krizová pomoc byla poskytnuta skupinám na max.
dobu pobytu 14 dní. Tuto pomoc jsme poskytli 21 klientům.
Úzce spolupracujeme s kolegy ve středisku Diakonie ČCE
v Plzni. Jde o metodickou podporu, spolupráci při větších výjezdech do terénu, přijímání klientů z regionu. Přímo bylo podpořeno 177 osob, navštíveno 250 lokalit v okolí Plzně a Rokycan.
Personální zajištění: vedoucí programu (1), pracovník
v terénu - bezpečnostní analytik (0,8), pracovník v soc. sl. a
vedoucí azylového bytu (1), pracovnice v soc. sl. – část roku
0,5 úvazku + studenti na DPP jako asistenti sociálních služeb,
ředitelka střediska (vč. finančního managementu projektů a
zahr. vztahů) 0,6.
Finanční zajištění: Terénní práce a krizová pomoc byla hrazena ze zdrojů zahraničních církevních dárců a MVČR, azylový
dům částečně ze zdrojů MPSV. K dofinancování však musely být
použity půjčky od Diakonie ČCE (ústředí).
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PARTNEŘI A DÁRCI
Středisko celostátních programů a služeb zastřešuje programy
specializované pomoci nebo podpory lidem, kteří mají ztíženou
komunikaci pro své zdravotní postižení a také těm, kteří hledají
v ČR bezpečí, dorozumění anebo porozumění v neobvyklé nebo
nouzové situaci.
Různorodost programů vytváří bohatou mozaiku tvořenou
spolupracujícími organizacemi a také dárci – institucemi i jednotlivci, z nichž někteří pro nás zůstávají neznámými.
Církevní organizace
□□ Partnerským sborem SCPS je Farní sbor Českobratrské
církve evangelické (ČCE) Praha 4 – Bráník, který mj. nominuje členy dozorčí rady.
□□ Farní sbory ČCE: Praha 1 – Nové Město, Praha 3 – Žižkov
I a Praha 3 - Žižkov II nám poskytly potřebné zázemí pro
naši činnost.
□□ Sbor BJB Na Topolce v Praze 4 finančně podporuje naši činnost pořádáním benefičních akcí i přímou podporou.
□□ Farní sbory ČCE v Lanškrouně a Hradci Králové jako hostitelské sbory víkendových setkání zrakově postižených a
jejich přátel v r. 2011.
□□ Synodní rada ČCE - finanční dary z církevních sbírek
□□ Sbory ČCE spolupracující v projektu Buď sousedem
Zahraniční spolupracující organizace a dárci
□□ Diakonie Austria, Rakousko; Foundation ERSTE, Rakousko;
Kirchen Helfen Kirchen, Německo
□□ Tuzemské spolupracující organizace
□□ La Strada o.p.s. a Charita ČR (program Ne násilí), Diakonie
ČCE, Diakonie ČCE – středisko Zvonek (Life Tool), Obecně
prospěšná společnost Kmotrovství (práce s migranty) a
řada vydavatelství křesťanské literatury a periodik (SZP)
Státní organizace a úřady samosprávy
□□ MPSV, MVČR, MHMP, MěÚ Praha 8
17
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
Hospodaření střediska v roce 2011 bylo poznamenáno značnou finanční nejistotou související s transformací střediska.
Zejména financování projektů a služeb, které v r. 2010 byly
ještě realizovány pod ústředím Diakonie, neměly do posledního měsíce v roce 2011 vyjasněné zdroje financování, ať už ze
státních dotací nebo z dalších zdrojů, které byly převáděny do
nového střediska. Středisko proto realizovalo svoji činnost díky
půjčkám, a to především od svého zřizovatele – Diakonie ČCE.
Účetní závěrka střediska byla ověřena auditem, který provedla Ing. Hedviga Haufenhoferová, auditor, člen Komory auditorů ČR, číslo oprávnění 1591, s výrokem:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv Diakonie ČCE – Střediska
celostátních programů a služeb k 31. 12. 2011 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.“
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9 000

Dotace z obce

214 769
25 865
3 838
495 572

Dary

Příjmy z vlastní činnosti

Jiné příjmy

Celkem výnosy

Nadace

30 100

212 000

Dotace z kraje

Dotace z jiného resortu

Dotace MPSV

VÝNOSY 2011

Středisko
pro zrakově
postižené

1 076 690

20 220

831 470

225 000

1 705 804

132 218

3 250

369 889

450 000

521 447

229 000

Azylový byt,
Poradna Life krizová pomoc,
Tool
terénní práce

42 582

42 582

Práce
s migranty

3 320 648

156 276

71 697

584 658

1 281 470

9 000

30 100

521 447

666 000

CELKEM
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Potraviny klientům
Kancelářské potřeby
Vybavení DHM do 40 tis.kč
Pohonné hmoty
Spotř.mat.,na opravy,
literat. aj.
Zdravotnický materiál,
léčiva
Hygienický a sanitární
materiál

NÁKLADY 2011

3 950

747

6 032

248

222

6 720
8 972
9 244

1 324

5 524

2 319

6 764

639
526
402
765
1 240

14 397

238
19
18
76

CELKEM

12 388

639
408
430
902

Práce
s migranty

2 406

238
3
9
52

Azylový byt,
Poradna Life
krizová pomoc,
Tool
terénní práce

9 398

Středisko
pro zrakově
postižené
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Celkové náklady

Jiné náklady
Elektřina
Plyn, vodné a stočné
Opravy a udržování
Opravy strojů a spotřebičů
Cestovní náhrady
Telefony
Poštovné
Ostatní spoje
Nájemné
Právní a ekonom.služby
Školení a služby
Pořízení DNM do 60 tis.Kč
Likvidace odpadů
Revize zařízení
Ostatní služby
Odpisy
Příspěvek ústředí
Finanční náklady
Pojištění
Jiné
Hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
Odvody na soc. a zdrav.
pojištění
Ostatní mzdové - stravenky
182 488
21 000

12 526
130 533
19 619

1 134 420

10 400

383 916

674 806

5 000
21 827
7 932
275
536 527

2 500
4 879
1 031

229 933

9
2
2
27
20
3
1

715
462
005
000
865
000
021
500

534
2 561

47
7

18
1

2 626

300

3 212
17 000

868
006
863
600
505
500
700
500

707
9 867
12 392

050
643
639
134
745
777
294
009
588
000
515
184
877
898
965
123
000
418
716

2 653 547

41 221

358 445

999 430
60 000
147 715

1
107
15
15
8
17

60
56
2
6
326
15
17
3

9 813

18
19
28
6

310 072

9 556

64 154

183 501

2 500
700
1 649

1 593

1
12
2

8

792
982
811
128
200
085
500

969
510
031
134
310
055
290
809
043
000
236
184
877
432
052
123
000
823
328
275
373
000
641

4 772 845

91 396

735 621

2 103
60
170

2
342
15
25
35
28

63
93
6
9
414
45
21
5

13 531

21
46
41
6
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013000
019000
01x
022100
022200
022210
028000
02x
073000
079000
07x
082100
082200
082210
088000
08x
0xx
112100
11x
132100
13x
1xx
211100
211200
213300
21x
221100
221110
221200

Aktiva

Pokladna - SZP
Pokladna - SCPS
Ceniny - stravenky
Peníze
účet SCPS
účet SCPS - 2356449369
účet SZP - 3974329

Materiál na skladě - DVD, CD
Materiál
Zboží na skladě - slepecké knihy
Zboží

Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Samostatné movité věci
Samostatné movité věci - automobily
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Oprávky k softwaru
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k samost. movitým věcem
Oprávky k samost. movitým věcem - automobily
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Rozvaha analyticky
Koncový stav

65 625,00
65 625,00
3 846,00
3 846,00
69 471,00
69 471,00
2 101 533,85
2 101 533,85
55 956,00
55 956,00
0,00
137 481,00
64 394,10
64 394,10
2 221 883,95 2 359 364,95
-65 625,00
-65 625,00
-3 846,00
-3 846,00
-69 471,00
-69 471,00
-2 101 533,85
-2 101 533,85
-55 956,00
-55 956,00
0,00
-15 123,00
-64 394,10
-64 394,10
-2 221 883,95 -2 237 006,95
0,00
122 358,00
1 998,00
1 998,00
1 998,00
1 998,00
12 960,00
12 920,00
12 960,00
12 920,00
14 958,00
14 918,00
10 216,00
970,00
0,00
17 617,00
0,00
1 400,00
10 216,00
19 987,00
0,00
170 424,51
0,00
50 237,87
71 660,66
107 328,31

Počáteční stav
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221210
221220
22x
2xx
314110
314120
314210
314220
314300
314900
314910
31x
335300
33x
378000
378100
37x
381000
385000
38x
3xx

Poskytnuté provozní zálohy - plyn/SZP
Poskytnuté provozní zálohy - plyn/SCPS
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie - SZP
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie - SCPS
Poskytnuté provozní zálohy - vodné, stočné
Poskytnuté provozní zálohy ostatní
Poskytnuté provozní zálohy - na služby
Pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci - stravenky
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Jiné pohledávky
Jiné pohledávky - za klienty
Jiné pohledávky a závazky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Přechodné účty aktiv a pasiv

vkladový účet SZP - fondu P. Kafky - 17535319
vkladový účet SZP - 15915369
Účty v bankách

111 646,27
1 492 656,59
1 675 963,52
1 686 179,52
4 200,00
0,00
5 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723,00
0,00
723,00
10 833,00
1 711 970,52

111 835,38
1 095 183,75
1 535 009,82
1 554 996,82
9 000,00
19 800,00
6 030,00
44 367,00
2 340,00
2 830,00
1 080,00
85 447,00
0,00
0,00
447 435,00
11 500,00
458 935,00
338,00
117 078,30
117 416,30
661 798,30
2 354 071,12
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249000
24x
2xx
321000
321001
325000
32x
331100
336110
336130
336140
336200
33x
342100
342200
34x
379200
379300
37x
383000
389002
389003
389004
38x
3xx
901000
901001
90x
912100
914200
914300

Pasiva
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Vlastní jmění
Vlastní jmění - SZP
Vlastní jmění
Fond darů - Kosťa
Fond sbírek darů na setkání
Fond sbírek darů - Kafka

Dodavatelé
Dodavatelé - SZP
Ostatní závazky
Závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění - VZP
Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění - ZPMV
Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění - OZP
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Daň ze mzdy - zálohová
Daň ze mzdy - srážková
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Jiné závazky - zák. pojištění zaměstnanců
Jiné závazky k zaměstnancům
Jiné pohledávky a závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní - plyn
Dohadné účty pasivní - el. energie
Dohadné účty pasivní - telefon
Přechodné účty aktiv a pasiv

0,00
0,00
0,00
0,00
7 137,20
0,00
7 137,20
47 144,00
6 464,00
0,00
0,00
14 919,00
68 527,00
5 190,00
1 800,00
6 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
4 500,00
1 500,00
17 000,00
99 654,20
0,00
1 965 172,53
1 965 172,53
0,00
43 215,30
106 253,00

1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
94 104,99
224,00
72 770,00
167 098,99
193 509,00
18 906,00
5 333,00
9 291,00
77 984,00
305 023,00
22 831,00
1 840,00
24 671,00
2 921,04
5 829,00
8 750,04
97 444,86
40 851,00
15 700,00
3 000,00
156 995,86
662 538,89
122 358,00
1 965 172,53
2 087 530,53
119 480,00
32 790,30
106 253,00

Počáteční stav Koncový stav

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiné krátkodobé finanční výpomoci
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91x
931100
932100
93x
9xx

Hospodářský zisk celkem

Pasiva celkem

Fondy
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - SZP
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - SZP
Výsledek hospodaření

149 468,30
-148 154,70
-354 169,81
-502 324,51
1 612 316,32
1 711 970,52

-1 452 197,09

258 523,30
0,00
-502 324,51
-502 324,51
1 843 729,32
3 806 268,21
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Vážení dárci, pracovníci spolupracujících organizací a další
partneři, děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu vyjádřenou
spoluprací, finančními i materiálními dary.
Děkujeme Vám všem, kteří zahrnujete naši práci i životy uživatelů našich služeb do svých přímluvných modliteb.
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