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výroční zpráva za rok 2016

Úvodní slovo

Vážení uživatelé, zaměstnanci, zástupci zřizovatele a příznivci Centra pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,  předkládám Vám výroční 
zprávu za rok 2016 k seznámení se s činností a hospodařením naší organizace.

Rok 2016 byl rokem, který přinesl změny systému podpory poskytovatelům so-
ciálních služeb zavedením institutu „vyrovnávací platby“. Pro všechny poskyto-
vatele zavedení tohoto institutu znamená zvýšené administrativní nároky. V naší 
organizaci jsme se na tuto avizovanou změnu připravili posílením týmu pracov-
níku, zajišťujících administrativní chod organizace.  

V roce 2016 se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit naše služby. Díky podpoře 
Moravskoslezského kraje a  nadaci Konta Bariéry jsme rozšířili půjčovny kom-
penzačních pomůcek, kterých má nyní naše organizace pro uživatele téměř 100 
kusů různých druhů. Moravskoslezský kraj Nadace Agrofert a firma TEVA nám 
přispěly na pořízení vozidel, díky kterým se zvýšila dostupnost osobní asistence 
pro uživatele osobní asistence. 

S podporou Moravskoslezského kraje a Konta Bariéry se nám podařilo upravit další 
vozidlo na bezbariérové, které zajistí i přepravu imobilních osob na invalidním vozíku.

Významnou podporu nám rovněž poskytly úřady práce, města, městské obvody 
a řada obcí. Díky této podpoře se nám podařilo udržet vysoký počet uživatelů 
osobní asistence, kteří našich služeb využívají. Celkem naši zaměstnanci v roce 
2016 poskytli podporu 212 uživatelům osobní asistence, což je nejvíce od vzni-
ku organizace.

Podrobné informace o všech našich aktivitách, které jsme v oblasti podpory 
osob se zdravotním postižením a seniorů realizovali v roce 2016 naleznete 
v této výroční zprávě.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za jejich namáhavou a smy-
sluplnou každodenní práci. Děkuji také uživatelům a našim příznivcům za pod-
něty, ke zlepšení naší práce. Děkuji partnerům a dárcům, kteří podporují naší 
činnost a věřím, že nám poskytnou podporu i v následujících letech.

 Ing. Libor Schenk
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Organizace

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. (CZP 
MSK o.p.s.) je obecně prospěšná 
společnost, která své služby posky-
tuje na území Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím pěti pracovišť 
kontinuálně od roku 1992. Nejprve 
jako součást celorepublikového pro-
jektu a od roku 2003 jako samo-
statný právní subjekt. 

Zřizovatel

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s. krajská organizace 
Moravskoslezského kraje.

V roce 2007 organizace splnila podmínky registrace podle zákona 
č. 108/2006 Sb., a stala se tak registrovaným poskytovatelem sociálních slu-
žeb – odborného sociálního poradenství, osobní asistence a sociálně aktivi-
začních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

K 31.12.2013 byla organizace transformována z občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost.

Činnost organizace

V rámci své činnosti zajišťujeme služby ve prospěch osob se zdravotním po-
stižením a seniorů.

Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační 
a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovní-
ho místa, návrat či udržení na trhu práce.
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Organizační působnost a struktura společnosti

Působnost společnosti je v Moravskoslezském kraji. Sídlo organizace je v Os-
travě. Společnost má detašovaná pracoviště alokována do bývalých okres-
ních měst na území Moravskoslezského kraje. 

Organizace realizovala v roce 2016 jen obecně prospěšné služby. Organi-
zace neměla v roce 2016 žádné fondy. 

Náklady na od-
měňování ředitele 
se skládaly z hru-
bé mzdy a dohod 
o pracích konaných 
mimo pracovní po-
měr. Za rok 2016 
tyto odměny činily 
celkem 313 125 Kč. 

Náklady na odmě-
ňování členů správní 
rady a členů do-
zorčí rady v roce 
2016 činily celkem 
15 500 Kč, které jsou 
rovněž jedinými náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti.

Ostatní náklady uvedené ve výsledovce organizace byly vynaloženy na pl-
nění obecně prospěšných služeb. Organizace v roce 2016 neměla žádné ná-
klady na plnění doplňkových činností. 

Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k roz-
vahovému dni a o jejich struktuře je uveden v rozvaze a v příloze k účetní 
závěrce, které jsou součástí této výroční zprávy.

Výnosy organizace v roce 2016 pocházejí jen ze zdrojů České republiky 
a jejich podrobnější  členění podle zdrojů je uvedeno ve výsledovce a příloze 
k účetní závěrce.
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Základní informace o organizaci

Název:  Centrum pro zdravotně postižené 
   Moravskoslezského kraje o.p.s.

Sídlo:  Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava

Telefon/fax:  +420 596 115 318

Email:  czp.ustredi@czp-msk.cz

Web:  www.czp-msk.cz

IČ:   26593548

DIČ:   CZ26593548

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Registrace:  Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 1218 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., divize Poštovní spořitelna 
   č. účtu 195882225/0300

Statutární zástupci: Ing. Libor Schenk, ředitel  
   Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Správní rada: Dalibor Přeček, předseda 
   Mgr. Richard Pešat 
   Anna Kravarová

Dozorčí rada: Alois Dombek, předseda 
   Ivana Vavrečková 
   Blanka Zapletalová

Průběžný roční přepočtený počet zaměstnanců:  59
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Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením

Posláním služby je 
poskytovat odbor-
nou poradenskou 
pomoc a podporu 
osobám, které se 
ocitly v nepříznivé 
sociální situaci z dů-
vodu zdravotního 
postižení nebo věku, 
a tím za aktivní účas-
ti uživatelů přispívat 
k řešení situace.

Cíle služby

• zvyšovat orientaci uživatelů v systémech sociální podpory, sociální péče 
a sociálních služeb a tím zvyšovat schopnost řešit svou obtížnou sociální 
situaci, prosazovat svá práva a dostát svým povinnostem,

• zvyšovat schopnost uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu 
práce, 

• zvyšovat schopnost překonávat fyzické bariéry pomocí půjčovny kompen-
začních pomůcek.

Poradenské služby jsou poskytovány ambulantně na všech pracovištích Cen-
tra. Terénní formou je poradenství poskytováno na pracovištích v Bruntále 
a Ostravě.

Cílová skupina

Služba je určená osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu 
zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 
15 let.
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Hlavní oblasti poradenství lze rozdělit na tři významné skupiny:

1) Poskytování poradenství v oblastech:

• dávek státní sociální podpory, sociální péče a invalidních důchodů,
• sociálních služeb a zákona o sociálních službách, včetně pomoci s vyří-

zením příspěvku na péči,
• poradenství v oblasti omezení svéprávnosti,
• pomoci v hmotné nouzi,
• dluhového poradenství,
• výběru kompenzačních pomůcek a pomoc s vyřízením příspěvku na je-

jich pořízení.

2) Poradenství a podpora pro nezaměstnané osoby se zdravotním postiže-
ním zahrnuje:

• informace o rekvalifikačních programech a jiných možnostech změny 
kvalifikace,

• podporu při tvorbě životopisu a motivačního dopisu,
• podporu ve vyhledávání pracovních příležitostí, 
• volný přístup na PC s internetem.

3) Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem 
o sociálních službách. Půjčovna slouží k zapůjčení kompenzačních pomůcek 
na nezbytně nutnou dobu, než uživatel získá svou pomůcku hrazenou z pří-
spěvku.

Další specifická témata a aktivity v rámci poradenství:

• pomoc a podpora při sepisování žádostí a dalších písemností spadajících 
do výše uvedených oblastí,

• distribuce Euroklíče ve spolupráci se Svazem tělesně postižených, krajskou 
organizací Moravskoslezského kraje,

• přednášková a osvětová činnost v síti svépomocných organizací a dobro-
volných svazů osob se zdravotním postižením a seniorů.
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Občanská poradna Nový Jičín

Jedná se o sociální službu poskytovanou se zaměřením na osoby, které se do-
staly do obtížné životní situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je 
bezplatná, poskytovaná na pracovištích v Novém Jičíně, Kopřivnici a Příboře.

Cílem poradny je in-
formovaný uživatel, 
který ví, jaké má mož-
nosti řešení své nepříz-
nivé sociální situace, je 
v ní zorientován a ak-
tivně se na jejím řešení 
podílí.

Poradna se zaměřu-
je zejména na tyto 
oblasti: sociální po-
moc, pracovně právní 
vztahy, zaměstnanost, 
bydlení, rodinu a me-
zilidské vztahy, majet-
koprávní vztahy a ná-
hradu škody, finanční 
a rozpočtovou pro-
blematiku spojenou se 
zadlužením, ochranou 
spotřebitele.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace 
nebo jsou touto situací ohroženy, a nedokáží ji řešit vlastními silami bez po-
třebné pomoci a podpory. Služba je poskytovaná osobám od 15 let.
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Osobní asistence

Posláním osobní asistence je in-
dividuálně pomáhat osobám se 
zdravotním postižením a seniorům 
překonávat jejich nepříznivou so-
ciální situaci způsobenou změnou 
zdravotního stavu nebo vysokým 
věkem, a to prostřednictvím slu-
žeb kvalifikovaného osobního asi-
stenta. Ten uživatele podporuje 
a provází v jeho přirozeném pro-
středí a pomáhá mu k soběstač-
nosti a schopnosti se plnohodnot-
ně zapojit do běžného života.

Podstatou služby je pomoc se zvládáním běžných každodenních činností a úko-
nů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení. 
Výhodou služby je okamžitá reakce na vzniklou potřebu. Osobní asistence je 
jednou z forem péče, která pomáhá co nejdéle odsouvat péči v pobytových 
zařízeních, neboť je poskytována v přirozeném prostředí klientů. 

Osobní asistence umožňuje také dětem a žákům s těžkým zdravotním posti-
žením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních 
aktivit, které škola pořádá. Charakter a rozsah postižení těchto dětí a žáků 
vyžaduje v průběhu školní docházky zvýšenou potřebu zajištění sebeobsluž-
ných a doprovodných činností a pomoc druhé osoby.

Dospělým osobám se zdravotním postižením je tato služba poskytována v je-
jich přirozeném prostředí (např. domácnosti). Asistent jim pomáhá se zvlá-
dáním těch úkonů a činností, se kterými si vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu nebo věku již nedokážou poradit sami. Služba osobní asistence zahrnuje 
především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc 
při osobní hygieně; zajišťování nebo podávání stravy; zajištění chodu domác-
nosti; obstarávání osobních záležitostí; nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění.
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Individuální bezbariérová 
doprava pro osoby se zdravotním 
postižením na Opavsku,  
Novojičínsku a Ostravsku

Podstatou projektů je zajištění individuální dopravy osobám se zdravotním po-
stižením na Opavsku, Novojičínsku a Ostravsku. Cílem projektů bylo zvýšit mo-
bilitu osobám, které jsou odkázány při dopravě na pomoc rodinných příslušníků, 
známých, nebo nemají svá vlastní vozidla. Projekty byly realizovány v období 
od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.

Sociálně aktivizační činnosti pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením

Cílem je napomáhat osobám se 
zdravotním postižením k rozvo-
ji a udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností a podpo-
rovat jejich sociální začleňování. 
V roce 2016 mezi sociálně aktivi-
zační činnosti Centra patřila zejmé-
na výuka práce na PC a realizace 
vzdělávacích a motivačních aktivit. 

Na ostravském pracovišti probíhal 
klub „Čaj o páté“. V rámci klubu „Čaj o páté“ byly realizovány např. tyto 
aktivity: trénink paměti a koncentrace, zvyšování sebedůvěry apod. 

Na pracovišti ve Frýdku-Místku pravidelně probíhal kurz ergoterapie, jóga 
a další vzdělávací aktivity.
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Detašovaná pracoviště

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRUNTÁL
Ing. Aleš Šupina – vedoucí detašovaného pracoviště
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: +420/554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Návštěvní hodiny

Ambulantní forma

Pracoviště Bruntál
Středa  8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Čtvrtek  8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 –  pro objednané

Pracoviště Krnov, Slezská 1
Úterý  8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30

Pracoviště Rýmařov, Revoluční 1007/30
Čtvrtek  8:00 – 12:00 – každé 1. úterý v měsíci

Pracoviště Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389 (na MÚ v přízemí)
Čtvrtek  12:30 – 14:30 – každé 2. úterý v měsíci

Terénní forma

Čtvrtek  8:00 – 12:00 – pro objednané

Poskytované služby

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství bylo poskytováno ambulantní formou na detašovaném pracovišti 
Bruntál a rovněž na pracovištích v Krnově, Rýmařově a Vrbně pod Pradě-
dem. Další kontakt s klienty měl charakter terénní služby, tzn. poskytování 
služeb buď v bytě klienta, nebo jeho přirozeném prostředí. 
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Zájem o službu byl nejen z řad 
samotných osob se zdravotním 
postižením, ale i z řad jejich 
opatrovníků a rodičů těchto 
osob. Největší zájem byl o pro-
blematiku invalidních důchodů, 
dluhové problematiky, příspěv-
ku na péči, zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. 

Počet intervencí nad 30 minut: 
577

Osobní asistence

Tato služba je na našem pracovišti poskytována od roku 2008, v tomto roce byla 
poskytována osobní asistence 26 uživatelům na celém území okresu Bruntál.
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK
Mgr. Tereza Wiltschová – vedoucí detašovaného pracoviště
Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420/558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz

Návštěvní hodiny

Pondělí  8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00 
Úterý                            13:00 – 15:00 – pro objednané 
Středa  8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek  8:00 – 12:00 – pro objednané

Centrum pro zdravotně postižené ve Frýdku-Místku je zázemím pro činnost 
dobrovolných svazů a jejich základních, místních a specifických organizací:

• Svaz tělesně postižených v ČR
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
• Národní institut osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
• Asociace Rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klub Míša
• UNIE Roska – místní organizace

Poskytované služby

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením

Poradenství bylo poskytováno ambu-
lantní formou na detašovaném praco-
višti Frýdek-Místek. Zájem o službu byl 
nejen z řad samotných osob se zdra-
votním postižením, ale i z řad rodinných 
příslušníků těchto osob. Poradnu pro 
osoby se zdravotním postižením využilo 
v roce 2016 celkem 314 klientů. 
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Největší zájem byl o problematiku invalidních důchodů, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek, dávek pro osoby se zdravotním 
postižením a dalších výhod nad rámec zákona pro danou cílovou skupinu. Taktéž 
se postupně uživatelé začínají zajímat o problematiku dluhového poradenství.  

Počet intervencí nad 30 minut: 426

Osobní asistence

Projekt osobní asistence v okrese Frýdek-Místek je realizován od roku 2001. 
V roce 2016 jsme službu poskytovali celkem šesti uživatelům.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

Hlavním předmětem aktivizačních služeb byla realizace těchto činností: cvi-
čení jógy na židlích, kroužek ergoterapie a korálkování. Celkem se těchto 
aktivit zúčastnilo 35 osob.
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ NOVÝ JIČÍN
Mgr. Tereza Wiltschová – vedoucí detašovaného pracoviště
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: +420/556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

Návštěvní hodiny

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín
Pondělí  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 pro objednané
Úterý  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 
Čtvrtek  8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00 pro objednané

Občanská poradna Nový Jičín
Pracoviště Kopřivnice
Pondělí  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00
Úterý  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 pro objednané
Čtvrtek  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 pro objednané

Pracoviště Nový Jičín
Úterý  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 pro objednané
Středa  9:00 – 12:00,  13:00 – 17:00
Čtvrtek  9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 pro objednané

Pracoviště Příbor
Úterý  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 pro objednané

Poskytované služby

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín

Poradenství bylo poskytováno ambulantní formou na detašovaném pracovišti 
Nový Jičín. Zájem o službu byl nejen z řad samotných osob se zdravotním po-
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stižením, ale i z řad jejich opatrovníků, rodičů či blízkých. Celkem poradnu na-
vštívilo 283 osob. Největší zájem byl o oblast dávek pro osoby se zdravotním 
postižením ve spojení s pečovatelskou problematikou, dále oblast invalidních 
důchodů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dalších výhod pro 
danou cílovou skupinu.

Počet intervencí nad 30 minut: 396

Občanská poradna Nový Jičín

Poradnu v Novém Jičíně, Kopřivnici a v Příboře navštívilo 2 335 osob a bylo 
zodpovězeno 2 731 dotazů. Největší zájem byl o tyto oblasti: finanční a roz-
počtová (zde dominovala problematika oddlužení, pomoc při komunikaci 
s věřiteli, při vytváření rodinného rozpočtu), občansko soudní řízení (možnosti 
opravných prostředků, problematika exekucí, napojení na bezplatného práv-
ního zástupce, apod.), rodina a mezilidské vztahy (rozvody, možnosti vypo-
řádání SJM, vztahy mezi manželi, výživné, apod.), pracovně právní vzta-
hy (oblast nemoci z povolání, možnosti ukončení pracovního poměru apod.) 
a spotřebitelská problematika (pomoc při výpovědi smluv uzavřených pře-
vážně prostřednictvím podomních prodejců).  

Počet intervencí nad 30 minut: 2 072

Osobní asistence 
Novojičínsko

Tato služba je na našem pra-
covišti poskytována od roku 
2008. V rámci této terénní 
služby pomáhají osobní asis-
tentky v přirozeném prostředí 
uživatelů s péčí o ně samotné či 
o domácnost, doprovází je při 
vyřizování potřebných záleži-
tostí apod. V tomto roce byla 
osobní asistence poskytována 
43  uživatelům.
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Další realizované projekty

,,Spotřebitelské poradenství“ 

Občanská poradna se spolupodílela prostřednictvím 
Asociace občanských poraden na naplňování pro-
jektu „Spotřebitelské poradenství“, jehož hlavním cí-

lem bylo zlepšovat informovanost občanů o jejich právech a povinnostech při 
nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické 
zájmy. V rámci projektu bylo řešeno 98 dotazů a byla realizovaná tématická 
přednáška. Tento projekt byl financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  

Přednášková činnost 

Detašované pracoviště Nový Jičín nabízí realizaci přednášek v celé šíři ob-
lasti sociálního zabezpečení, ale i speciálních oblastem jako je problematika 
zadlužení, ochrany spotřebitele apod.

V loňském roce jsme reali-
zovali několik různorodých 
přednášek. Za všechny 
jmenujme přednášku pro 
místní organizaci SPCCH 
Kujavy či setkání se žáky 
OU a Praktické školy Nový 
Jičín nad tématem ochrana 
spotřebitele a problemati-
ka řízení osobních financí 
a prevence předlužování.

Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdra-
votním postižením 

Projekt jsme připravili v návaznosti na potřeby osob se zdravotním postižením 
v oblasti mobility. Prostřednictvím tohoto projektu podpořeného Moravskoslez-
ským krajem jsme zakoupili a na bezbariérové nechali upravili vozidlo Citroen 
Berlingo. Vozidlo je využíváno uživateli Novojičínska, kteří v souvislosti se svým 
zdravotním postižením vyžadují potřebu individuální bezbariérové dopravy.
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Bc. Dagmar Slaninová – vedoucí detašovaného pracoviště
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

Návštěvní hodiny

Pondělí  8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 – pro objednané
Středa  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00
Čtvrtek   13:00 – 15:00 – pro objednané

Poskytované služby

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství bylo poskytováno ambulantní formou na detašovaném pracovišti 
v Opavě. Zájem o službu byl nejen z řad samotných osob se zdravotním postiže-
ním, ale i z řad jejich příbuzných, rodičů či opatrovníků. Pracovníci poradny poskytli 
služby 595 uživatelům individuální nebo skupinovou formou. Nejčastěji se na nás 
uživatelé obraceli s dotazy z oblasti invalidních důchodů, dávek pro osoby se zdra-
votním postižením a uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. 

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 8 přednášek, jejichž cílem bylo zvýšení in-
formovanosti osob se zdravotním postižením v oblasti systému sociálního zabez-
pečení, dávek pro osoby se zdravotním postižením, uplatnitelnosti na trhu práce 
a legislativních změn v sociální oblasti.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením se také zaměřila na zvyšování 
schopnosti  osob se zdravotním postižením a seniorů překonávat fyzické bariéry 
a to jak prostřednictvím poradenské činnosti (poskytování informací o existujících 
kompenzačních pomůckách, bezbariérových úpravách, pomoc při získání pomůc-
ky apod.), tak prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek. V průběhu roku 
2016 bylo zapůjčeno celkem 21 pomůcek. Největší zájem byl zejména o zapůj-
čení mechanických vozíků, chodítek a vanových sedaček.

Počet intervencí nad 30 minut: 634
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Osobní asistence

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním po-
stižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou 
změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb 
kvalifikovaného osobního asistenta. V roce 2016 využilo služeb osobní asis-
tence celkem 68 uživatelů.  

Další realizované projekty

Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdra-
votním postižením 

Cílem projektu bylo zvýšit mobilitu osob, které jsou odkázány při dopravě 
na pomoc rodinných příslušníků, známých, nebo nemají svá vlastní vozidla. 
Služba byla zajišťována vozidly Škoda Roomster a Citroen Berlingo, které je 
upraveno výklopnou plošinou pro dopravu osob na invalidním vozíku. Vozidla 
umožňovala zároveň převoz dalších osob jako doprovodu či převoz kompen-
začních pomůcek. Celkem byly v roce 2016 poskytnuty služby 40 uživatelům. 
V průběhu roku 2016 se uživatelé nejčastěji dopravovali do zdravotnických 
zařízení, institucí veřejné a státní správy, zařízení sociálních služeb či obchod-
ních center.
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
Ing. Libor Schenk – vedoucí detašovaného pracoviště 
Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
Telefon: +420/596 115 318
E-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz

Návštěvní hodiny

Ambulantní forma

Pondělí  8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00 – pro objednané
Středa  8:00 – 12:00,  13:00 – 16:00
Čtvrtek   13:00 – 15:00 – pro objednané

Terénní forma

Čtvrtek  8:00 – 12:00 – pro objednané

Poskytované služby

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Pracoviště v Ostravě i v roce 2016 pokračovalo v poskytování sociální služby 
Odborné sociální poradenství a to pro osoby se zdravotním postižením, ze-
jména pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením a seniory. Poradenství 
bylo realizováno převážně v poradenské místnosti organizace na ulici Bieblova 
3 formou ambulantní. Poradenští pracovníci rovněž službu poskytovali terénní 
formou a to osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se z vážného 
důvodu nemohou na pracoviště dostavit.

Velmi žádané bylo pracovní poradenství, které bylo zaměřeno na pomoc neza-
městnaným osobám se zdravotním postižením. 

Počet intervencí nad 30 minut: 678

Osobní asistence

V roce 2016 byla poskytnuta služba osobní asistence 69 uživatelům.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

• Kurz „základy práce na PC“

Tento kurz se realizoval v intervalu dvakrát týdně, vždy každé úterý a čtvr-
tek. Po absolvování 10 lekcí získá každý účastník kurzu osvědčení. Kurz našim 
uživatelům umožní lépe se zapojit do pracovního procesu, lepší přístup k in-
formacím a mnoho dalšího. Za sledované období roku 2015 aktivity sociálně 
aktivizačních služeb využilo 37 uživatelů. 

• Volnočasový klub „Čaj o páté“

Tato aktivita je zaměřena na setkávání osob se zdravotním postižením. Aktivita 
probíhá formou skupinového setkání 1-2x měsíčně. V rámci klubu „Čaj o páté“ 
byly realizovány např. tyto aktivity – trénink paměti a koncentrace, zvyšování 
sebedůvěry, účast uživatelů na burze práce a rekvalifikací, diskuse na zvolené 
téma (zejména zdravotní a sociální) a jiné zájmové činnosti, rukodělné aktivity 
(výroba adventních věnců a novoročních přání), debaty, předávání pracovních 
zkušeností, apod.

• Informační koutek (bezplatné využití Internetu)

Uživatelé na Internetu nejčastěji pracují se svými e-maily, vyhledávají pra-
covní nabídky a využívají pomoc odborného pracovníka, který jim pomáhá 
v orientaci na webových stránkách. 

Individuální bezbariérová doprava pro osoby se 
zdravotním postižením

Projekt jsme připravili v návaznosti na potřeby osob se zdravotním postižením 
v oblasti mobility. Prostřednictvím tohoto projektu jsme zakoupili nové bezba-
riérové vozidlo Citroen Berlingo. Vozidlo je využíváno uživateli Statutárního 
města Ostrava, kteří v souvislosti se svým zdravotním postižením vyžadují po-
třebu individuální bezbariérové dopravy.
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Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi

Prostory našich detašovaných pracovišť tvoří zázemí pro spolupracující orga-
nizace, které se rovněž zabývají problematikou osob se zdravotním postiže-
ním. Díky tomuto společnému prostorovému zázemí s místními organizacemi 
Sdružení zdravotně postižených, Svazu tělesně postižených, Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami v ČR, Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Ná-
rodního institutu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR a Aso-
ciace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí je spolupráce s občanskými 
sdruženími, které zajišťují spolkovou a zájmovou činnost pro občany se zdra-
votním postižením, velmi intenzivní.

Podpora činnosti občanských sdružení, podle místních podmínek, směřovala 
v roce 2016 do těchto oblastí:

• informování uživatelů sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. o spolkové a zájmové činnosti pro osoby 
se zdravotním postižením a o výhodách, které občanská sdružení nabízí 
svým členům,

• poskytování administrativní pomoci, organizační a technická pomoc při 
zajišťování akcí pro osoby se zdravotním postižením,

• vydávání zpravodajů o aktuálním dění v neziskových organizacích, které 
svou činnost soustředí na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením 
v daném regionu,

• přednášky a besedy na členských schůzích místních organizací Svazu tě-
lesně postižených, základních organizacích Svazu postižených civilizačními 
chorobami a Svazu neslyšících a nedoslýchavých.

Členství v odborných organizacích

• Asociace pro osobní asistenci (APOA, o.s.)
• Asociace občanských poraden
• Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením



24

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Spolupráce s orgány státní správy a místní 
samosprávy

Základním předpokladem kvalitního a efektivního poskytování sociálních slu-
žeb osobám se zdravotním postižením, které se nachází v obtížné sociální situ-
aci, je úzká spolupráce Centra se sociálními odbory magistrátních, městských 
a obecních úřadů.

Významná část uživatelů přichází do Centra právě na doporučení pracovníků 
státní správy a obecní samosprávy, pracovníků pečovatelských služeb, léčeb-
ných, rehabilitačních a zdravotnických zařízení.

Spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a aktivní účast na tvorbě 
strategických dokumentů v oblastech, které se týkají osob se zdravotním po-
stižením, lze deklarovat účastí v těchto odborných komisích a pracovních sku-
pinách:

• odborná pracovní skupina pro posuzování vhodné pracovní rehabilitace 
osob se zdravotním postižením při úřadech práce v Bruntále, Frýdku-Míst-
ku, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě,

• poradní sbor ředitele úřadu práce v Novém Jičíně a Frýdku-Místku,
• sociální komise v Novém Jičíně,
• komise prevence kriminality v Kopřivnici,
• pracovní skupina pro komunitní plánování:

– Senioři a osoby se zdravotním postižením v Bruntále, Krnově a Rýmařově,
– Osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku,
– Péče o sociálně vyloučené a péče o handicapované v Novém Jičíně,
– Senioři a Osoby se zdravotním znevýhodněním v Opavě,
– Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním v Kravařích,
– Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v Ostravě.
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Kvalita v sociálních službách

V roce 2016 jsme absolvovali monitoringy a kontroly ze Statutárního města 
Opava, Statutárního města Ostrava a Města Bruntál.

Finanční kontroly

V roce 2016 jsme úspěšně absolvovali kontrolu hospodaření provedenou Sta-
tutárními městy Opava, Ostrava a Frýdek-Místek.
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Zpráva auditora a účetní závěrka
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ROZVAHA

Označení AKTIVA

a b

Číslo
řádku

c

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
dni účetního období dni účetního období

Dlouhodobý majetekA. 001 1 107553
Dlouhodobý hmotný majetekA. II. 010 2 7992 072
Hmotné movité věci a jejich souboryA. II. 4. 014 2 7992 072
Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV. 029 -1 692-1 519
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcíA. IV. 7. 036 -1 692-1 519
Krátkodobý majetek celkemB. 041 6 9546 607
Pohledávky celkemB. II. 052 550666
OdběrateléB. II. 1. 053 470439
Poskytnuté provozní zálohyB. II. 4. 056 87109
Pohledávky za zaměstnanciB. II. 6. 058 1
Daň z příjmůB. II. 8. 060 2020
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtemB. II. 12. 064 15141
Jiné pohledávkyB. II. 17. 069 1515
Opravná položka k pohledávkámB. II. 19. 071 -58-58
Krátkodobý finanční majetek celkemB. III. 072 6 3995 936
Peněžní prostředky v pokladněB. III. 1. 073 5347
Peněžní prostředky na účtechB. III. 3. 075 6 3445 889
Peníze na cestěB. III. 7. 079 2
Jiná aktiva celkemB. IV. 081 55
Náklady příštích obdobíB. IV. 1. 082 55
AKTIVA CELKEM 085 8 0617 160

Označení PASIVA

a b

Číslo
řádku

c

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkemA. 086 6 3055 883
Jmění celkemA. I. 087 2 4481 929
Vlastní jměníA. I. 1. 088 2 4481 929
Výsledek hospodaření celkemA. II. 091 3 8583 954
Účet výsledku hospodařeníA. II. 1. 092 -96489
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých letA. II. 3. 094 3 9543 465
Cizí zdroje celkemB. 095 1 7551 277
Krátkodobé závazky celkemB. III. 106 1 6261 269
DodavateléB. III. 1. 107 2-3
Přijaté zálohyB. III. 3. 109 928
Ostatní závazkyB. III. 4. 110 1815
ZaměstnanciB. III. 5. 111 916724
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníB. III. 7. 113 478369
Ostatní přímé daněB. III. 9. 115 6217
Ostatní daně a poplatkyB. III.11. 117 1
Jiné závazkyB. III.17. 123 5420
Dohadné účty pasivníB. III.22. 128 8798
Jiná pasiva celkemB. IV. 130 1299
Výdaje příštích období B. IV. 1. 131 22
Výnosy příštích obdobíB. IV. 2. 132 1277
PASIVA CELKEM 134 8 0617 160

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31.12.2016

26593548

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Bieblova 2922/3
Ostrava
702 00

jednotky: 1000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL Rozvaha - strana 1 z 2
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Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

11.05.2017

Právní forma účetní jednotky

Předmět činnosti
osobní asistence, sociální poradenstv

obecně prospěšná společnost

Ing. Libor Schenk

Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Ing. Vratislava Salamonová

Ing. Vratislava Salamonová

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL Rozvaha - strana 2 z 2
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení NÁKLADY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
NákladyA 001 17 43617 436
Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I. 002 1 9641 964
Spotřeba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávekA. I. 1. 003 915915
Opravy a udržováníA. I. 3. 005 100100
Náklady na cestovnéA. I. 4. 006 139139
Náklady na reprezentaciA. I. 5. 007 3030
Ostatní službyA. I. 6. 008 780780
Osobní nákladyA. III. 013 15 15315 153
Mzdové nákladyA. III.10. 014 11 36811 368
Zákonné sociální pojištěníA. III.11. 015 3 6323 632
Zákonné sociální nákladyA. III.13. 017 153153
Daně a poplatkyA. IV. 019 88
Daně a poplatkyA. IV.15. 020 88
Ostatní nákladyA. V. 021 8181
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penáleA. V. 16. 022 2424
Jiné ostatní nákladyA. V. 22. 028 5757
Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položekA. VI. 029 231231
Odpisy dlouhodobého majetkuA. VI. 23. 030 231231
NÁKLADY CELKEM 039 17 43617 436

Označení VÝNOSY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
VýnosyB. 040 17 34017 340
Provozní dotaceB. I. 041 11 96811 968
Provozní dotaceB. I. 1. 042 11 96811 968
Přijaté příspěvkyB. II. 043 314314
Přijaté příspěvky (dary)B. II. 3. 045 314314
Tržby za vlastní výkony a zbožíB. III. 047 4 8674 867
Ostatní výnosyB. IV. 048 190190
Výnosové úrokyB. IV. 7. 051 88
Jiné ostatní výnosyB. IV. 10. 054 182182
VÝNOSY CELKEM 061 17 34017 340

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 062 -96-96
Výsledek hospodaření po zdaněníD. 063 -96-96

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

11.05.2017

Právní forma účetní jednotky

Předmět činnosti
osobní asistence, sociální poradenstv

obecně prospěšná společnost

Ing. Libor Schenk

Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Ing. Vratislava Salamonová

Ing. Vratislava Salamonová

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31.12.2016

26593548

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Bieblova 2922/3
Ostrava
702 00

jednotky: 1000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL Výkaz zisku a ztráty - strana 1 z 1
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava 

IČ: 26593548 

DIČ: CZ26593548 

 

   PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016 

      sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016 

 

a)    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název:   Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
Sídlo:  Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava 
 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
Datum vzniku:   13. 6. 2002 
Statutární orgán: Ing. Libor Schenk, ředitel 
Informace o registraci organizace:  Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 1218 
 
Hlavní činnosti: osobní asistence 
                             sociální poradenství 
  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
               půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – jako součást 

 odborného sociálního poradenství 
            

         b)  ZAKLADATEL 

   Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., krajská organizace Moravskoslezského kraje 

         c)   ÚČETNICTVÍ 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky se nestala žádná událost, která by byla 

významná pro uživatele roční účetní závěrky. 

         d)   POUŽITÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetní jednotka vedla účetnictví v roce 2016 dle vyhlášky 504/2002Sb. pro nevýdělečné organizace. 

Úplatně pořízený majetek a zásoby účetní jednotka oceňuje cenou pořizovací. Vedlejší pořizovací náklady 
se v organizaci nevyskytovaly. O zahraniční měně nebylo účtováno. Pohledávky a závazky se vyskytují 
pouze vlastní, oceněné v nominální hodnotě. 

Organizace neúčtovala v cizích měnách. 

 

         h)   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 V roce 2016 byl uveden do používání tento dlouhodobý majetek:  
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Osobní automobil Hyundai v pořizovací ceně 253 tis. Kč. 

Osobní automobil Škoda Citigo v pořizovací ceně 314 tis. Kč. 

Zhodnocení os. Automobilu Citr. Berlingo o nájezdovou rampu v ceně 217 tis. Kč. 

Stav dlouhodobého hmotného majetku v roce 2016 

1. MAJETEK (tis. Kč)           Účet 022  

Poč. stav        2 072      

Přírůstek                         784                          

Úbytek                        57            

Z toho: 

a)Likvidací                           57                  

b)prodejem                  0                             

Konečný zůstatek  2 799  

1. OPRÁVKY (v tis. Kč)               Účet 082 

Poč. stav   1519      

Přírůstek        173                

Z toho: odpisy majetku   230                                 

Vyřazení:          -57 

Konečný zůstatek    1692                  Zůstatková hodnota majetku  1107          
          

Odpisový plán pro dlouhodobý majetek byl stanoven na 60 měsíců a majetek byl odepisován rovnoměrně.       

O drobném hmotném a nehmotném majetku účetní jednotka účtovala na účtech spotřeby zásob. 

 

        j)      MAJETKOVÉ ÚČASTI 

Účetní jednotka nemá majetkové účasti v jiných organizacích. 
 
 

k)  SPLATNÉ ZÁVAZKY POJISTNÉHO A DAŇOVÉ NEDOPLATKY 
Účetní jednotka má ke dni sestavení účetní závěrky závazky z pojistného na sociální zabezpečení, veřejné 
zdravotní pojištění splatné v měsíci lednu 2016: 
 
Závazky k OSSZ     332 tis. Kč 
Závazky ke zdravotním pojišťovnám     146 tis. Kč       
       

     
 
  l)   AKCIE, CENNÉ PAPÍRY - Účetní jednotka nevlastní žádné akcie nebo podíly ani žádné cenné papíry. 

m-n) DLUHY - V účetní jednotce se nevyskytují dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti 5 let ani závazky 
kryté zárukou. 
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  o)    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření celkem   ztráta 96 tis. Kč 

               Hospodářský výsledek z hlavních činností    ztráta 96 tis. Kč 

              

 p)   ZAMĚSTNANCI 

 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců    59 

 Z toho řídící pracovníci           5 

 Osobní náklady: 

- Mzdové náklady                11 368 tis. Kč 
- Zákonné sociální pojištění   3 632 tis. Kč 
- Zákonné sociální náklady      153 tis. Kč 

 

     q) ODMĚNY A FUNKČNÍ POŽITKY 

Statutárnímu orgánu byla vyplacena odměna za výkon činnosti v celkové výši 313 tis. Kč. 

Členům správní a dozorčí rady byly vyplaceny odměny ve výši 15,5 tis. Kč. 

     r)  Nebyly uzavřeny žádné obchodní či jiné smlouvy s osobami, na kterých by byli účastni členové 

                statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinní příslušníci. 

     s)  Nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry členům statutárních orgánů. 

      t)  DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Základem daně z příjmů je daňový zisk dosažený u  hlavní činnosti organizace.  

V roce 2016 nebylo zisku dosaženo, neplatí se daň z příjmu. 

      

      u)  DOTACE: 

Účetní jednotka obdržela v roce 2016 následující dotace (v tis. Kč): 

Detašované pracoviště (DP) Frýdek-Místek: 
- Provozní dotace MPSV na sociální poradenství (SP)  257 
- Provozní dotace MPSV na osobní asistenci (OA)      429 
- Provozní dotace Města Frýdek-Místek na SP     99 
- Provozní dotace Města Frýdek-Místek na SAS     15 
- Provozní dotace Města Frýdlant n. O.        5      
Celkem        805 tis. Kč 
 

 DP Bruntál: 
- Provozní dotace MPSV na SP     298 
- Provozní dotace MPSV na OA     400 
- Dotace Města Bruntál na SP       66 
- Dotace Města Bruntál na OA       64,2 
- Dotace Města Krnov na SP       22 
- Dotace Města Krnov na OA       53 
- Dotace Města Rýmařov na SP         5 
Celkem        908,2 tis. Kč 



36

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

- 4 - 

 

 
 
DP Opava: 
- Provozní dotace MPSV na SP      325 
- Provozní dotace MPSV na OA                  1150 
- Provozní dotace SM Opava na SP         97 
- Provozní dotace SM Opava na OA                 1000 
Celkem                        2572 tis. Kč 

DP Ostrava: 
- Provozní dotace MPSV na SP     307 
- Provozní dotace MPSV na OA     936 
- Provozní dotace MPSV na SA DP        90 
- Provozní dotace SM Ostrava na SP    125 
- Provozní dotace SM Ostrava na OA                1800 
- Dotace SM Ostrava na sociálně aktivizační služby    80 
- Dotace MěOb Ostrava-Jih na OA      15 
- Dotace MěOb Ostrava Jih na SAS        5 
- Dotace Města Šenov          7,5  

Celkem                      3365,5 tis. Kč 

DP Nový Jičín: 
- Provozní dotace MPSV na SP      318 
- Provozní dotace MPSV na OA NJ                1 430  
- Dotace MPSV na provoz občanské poradny NJ   556 
- Provozní dotace Města Nový Jičín na SP     35 
- Provozní dotace Města Nový Jičín na OA   297,5  
- Provozní dotace Města Nový Jičín na OP   250 
- Provozní dotace Města Kopřivnice na OP   250  
- Dotace Města Kopřivnice na OA    200  
- Dotace Města Příbor na OP       50 
- Dotace Města Příbor na OA       20 
- Dotace MSK na KP      157,6  

Celkem                         3564,1 tis. Kč 

 

Ostatní příspěvky měst, obcí aj. přijaté v r. 2016: 

DP Bruntál    celkem                                    19  tis. Kč   

DP Ostrava 

- Příspěvek SMO MO Stará Bělá      3 
- Příspěvek SMO Mar. Hory a Hulváky    5 
- Příspěvek SMO MO Hošťákovice    2 
- Příspěvek Obce Ludgeřovice                  15 
- Příspěvek Města Šenov      5 

Celkem                    30 tis. Kč 
 

DP Nový Jičín 

- Příspěvek Obce Kunín na OA, OP        9,7 
- Dar Obce Libhošť na OA, OP         8  
- Příspěvek Obce Rybí na OA, OP                     15  
- Příspěvek Obce Životice u NJ na OP        7 
- Příspěvek Obce Starý Jičín na OP        5 
- Příspěvek Obce Hodslavice na OP        5 
- Příspěvek Města Fulnek na OP         5 
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-  
- Příspěvek Obce Petřvald na OP         2 
- Příspěvek Obce Hladké Životice na OP         1    
- Příspěvek Městys Suchdol n.O.na OP       10 
- Příspěvek Města Štramberk        10  
- Příspěvek Obce Bartošovice          2,5  
- Příspěvek Obce Závišice          5 
- Příspěvek Obce Šenov u NJ na OP         3 
- Příspěvek Města Bílovec na OP         1 
-  

 Celkem                          89,2 tis. Kč 
 
Dále byly v r. 2016 přijaty tyto finanční prostředky, které budou čerpány až v roce 2017: 

Příspěvek Obce Razová pro DP Bruntál       1,5 tis. Kč 

Příspěvek Nadace Agrofert                  125 tis. Kč 

  

 v)  PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ DARY 

Účetní jednotka obdržela dary od právnických osob ve formě peněžních prostředků a věcných darů. 

Dary od PO:   ISOTRA              3    tis.Kč             DP Opava 
          TEVA .                 125    tis.Kč             DP Opava 

         AL INVEST                4    tis. Kč        DP Bruntál 
         Isolit Bravo       2,4 tis. Kč DP Bruntál  

Celkem                   134,4 tis. Kč 
  
Nadační dary: 
Nadace ČEZ     80    tis. Kč DP Opava 
Nadace Dětský mozek    10    tis. Kč DP Opava 
Nadace Charty 77    27,5 tis. Kč DP Opava 
Nadace Agrofert                           280   tis. Kč DP Opava 
Celkem                            397,5 tis.Kč 

        w)  VEŘEJNÉ SBÍRKY - Účetní jednotka nepořádala veřejné sbírky. 

        x)  HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

Hospodářský výsledek roku 2015 – zisk ve výši 489 tis. Kč zůstává nerozdělen. V roce 2016 byl převeden na 
účet nerozděleného zisku.  Organizace netvořila v r. 2016 žádné fondy. 

 

Okamžik sestavení 11. 5. 2017 

 

 

Zpracovala: Ing. Vratislava Salamonová     Ing. Libor Schenk   

        účetní       ředitel organizace 
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně, svými schopnostmi nebo jinou for-
mou podpořili naši činnost. Děkujeme těmto osobám, organizacím a podnika-
telským subjektům:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
• Magistráty: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava,  
• Městské úřady a obvody: Bílovec, Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frý-

dlant nad Ostravicí, Fulnek, Hošťálkovice, Jablunkov, Kopřivnice, Krnov, 
Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Mosty u Jablun-
kova, Nový Jičín, Ostrava-Jih, Příbor, Rýmařov, Stará Bělá, Studénka, 
Suchdol nad Odrou, Šenov, Třinec, Vrbno pod Pradědem,  

• Obecní úřady: Bartošovice, Baška, Brantice, Dolní Moravice, Dolní Životice, 
Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Kateřinice, Kunín, Libhošť, Lud-
geřovice, Malá Štáhle, Mezina, Mořkov, Mošnov, Petřvald, Razová, Rybí,  
Skotnice, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Václavovice, Val-
šov, Závišice, Životice u Nového Jičína, 

• Úřad práce České republiky,
• AL INVEST Břidličná, a. s., Isolit-Bravo, spol. s r.o., ISOTRA a.s., Teva Czech 

Industries s.r.o., 
• Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace Dětský mozek, Nadace Charty 77, 
• Dobrovolníci z řad občanských sdružení, kteří se podílejí na plnění našeho poslání.

Všem děkujeme!






