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ÚVODNÍ SLOVO

MO DR É DVEŘ E — VÝ RO Č N Í ZPRÁVA 2019

Vítejte u naší výroční zprávy za rok 2019
Rok 2019 byl pro Modré dveře pozoruhodný – a vybavuje se mi, že
takto přemýšlím a hodnotím každý proběhlý rok. Nic to však na
zajímavosti neubírá. Prostě teď je teď a přítomnost je silnější
než minulost. V oceánu skutečných lidských příběhů a přílivů
administrativních požadavků jsme v plné síle překonali hranici
dalšího roku a přinášíme vám naší Výroční zprávou poselství
písmem a obrazem, které naplňuje Zakládací listinu Terapeutického
centra Modré dveře, z. ú.
Hned na začátku chci poděkovat zaměstnancům, členům Správní
rady a všem, kteří jakýmkoliv způsobem v roce 2019 pomohli a díky
nimž jsme mohli pomoci stovkám klientů a pacientů.
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PŘEHLED CENTER
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KOSTELECKÉ CENTRUM

Rok 2019 byl pro Kostelecké centrum spíše rokem stabilizačním.
Zároveň se nám podařilo několik významných počinů, o kterých
se dozvíte níže. V rámci našeho týmu až do prosince nenastaly
žádné personální změny. Před Vánoci ale odešla na mateřskou
dovolenou kolegyně Monika H. a místo ní k nám na zaučování
docházela Marie H. Nadále plníme své povinnosti v oblasti vzdělávání se v klinické psychologii, což je činnost dlouhodobá (5–7 let).
Na pracovišti klinické psychologie
máme v tomto roce již dvě „hotové“
klinické psycholožky. K Heleně S. přibyla Péťa D. Další kolegové se pečlivě připravují na atestaci – Lukáš L.,
Monča H. a Gabča J. V květnu jsme slavili, neboť se Heleně S. (od října 2017
ředitelka Kosteleckého centra) podařilo úspěšně složit zkoušku z dětské
klinické psychologie. Zařadila se tak

do krátkého seznamu dětských klinických psychologů v ČR!
Vzhledem k tomu, že v České republice je dětských klinických psychologů dlouhodobý nedostatek, můžeme
považovat MD Kostelec za vysoce specializované centrum v rámci psychologické péče (diagnostika, psychoterapie) o dětské pacienty s vážnými
vývojovými vadami, autismem aj.

Odhadujeme, že aktuálně máme již
2/3 dětských pacientů a 1/3 pacientů
dospělých.
V roce 2019 jsme v rámci klinické
psychologie ošetřili 322 pacientů –
tzv. unikátních rodných čísel. Celkově
se jednalo o 2 486 návštěv.
Také se nám povedlo vytvořit detašované pracoviště klinické psychologie v MD Říčany a nakonec i získat
7
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pro tuto pobočku smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami.
Mimo klinickou psychologii u nás
poskytují individuální, párovou či
rodinnou psychoterapii tři psychoterapeuti – Jakub Ch., Zdeňka V.
a Kateřina S., – a to v projektu MAS
Podlipansko a nově také v projektu
MAS Podlipansko II. Cílovou skupinou
v obou projektech jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením. V uplynulém roce mohlo díky oběma projektům
čerpat psychoterapeutickou podporu
zdarma 59 klientů, v celkovém objemu
1414 hodin.
Klienti v Kostelci mohou okrajově
využít i psychoterapii, kterou si hradí
sami.
Za zmínku stojí i úspěšný běh dvou
psychoterapeutických skupin pro děti
zaměřený na nácvik sociálních dovedností. Na jaře vznikla skupina pro
děti ve věku 10–13 let a na podzim pro
děti ve věku 7–10 let. Skupiny vedl již
sehraný tandem klinické psycholožky
Petry D. a psychoterapeutky Zdeňky V.
V pořádání psychoterapeutických
8

skupin nadále pokračujeme, neboť
nabídka této péče je v rámci našeho
regionu unikátní a potřebná.
Ve spřátelené kavárně Modré
dveře i během roku 2019 zůstává
program sociální rehabilitace – nácvik práce pro naše klienty s duševním onemocněním nebo mentálním
postižením.
Pacienti a klienti u nás mají
všechny služby zdarma! Pouze pokud
nedosáhnou na hrazenou službu, mají
možnost zaplatit si psychoterapie.
Služby, které zde poskytujeme:
• Klinická a dětská klinická psychologie – psychodiagnostika
i psychoterapie individuální, rodinná – hrazená ze zdravotního
pojištění (máme smlouvy se všemi
pojišťovnami).
• Psychoterapeutické služby v rámci
projektu MAS Podlipansko
• Psychoterapeutické služby hrazené klientem.

• Sociální rehabilitace – Nácvik
práce v kavárně.

Za Kostelecký tým:
PhDr. Helena Schejbalová
Ředitelka MD Kostelec
Klinický a dětský klinický psycholog, psychoterapeut, odborný
garant
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ŘÍČANSKÉ CENTRUM

V Říčanech je centrum otevřeno již druhým rokem. Zabydlovací
fázi máme za sebou a vzhledem ke změnám ve vedení - nová ředitelka týmu přímé péče Petra S. a nová výkonná ředitelka organizace – Radka D., byl pro nás tento rok ve znamení fáze stabilizační. Ta se nám podařila.
Tým změnil svoje složení. Rozloučili
jsme se s kolegy Honzou K., Evou V.,
Veronikou G., Jano, M.A. naše řady rozšířili terapeuti Alžběta K. a Roman A.,
asistentka Johana T. a metodička
Petra V.
V Říčanském centru jsme po celý
rok bezplatně nabízeli sociální službu
krizové pomoci pro děti i dospělé, kteří
se potýkali s různými druhy krize.
Službu krizové pomoci v roce 2019
využilo celkem 287 klientů. Celkově
jsme jim věnovali 1148 hodin péče.

Další služby, které probíhaly v centru v Říčanech i v terénu, byly služby
Sociální aktivizace a Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením, ale také
psychoterapie pro ty, kteří potřebují
pomoc mimo rámec zdravotnictví či
sociálních služeb.
V Říčanech využilo službu sociální rehabilitace celkem 52 klientů
a službu sociální aktivizace 59 klientů. Tito klienti do našeho centra
docházeli 1–3×týdně. V terénu jsme

pak pracovali se sedmi klienty sociální
rehabilitace a se třemi klienty sociální
aktivizace, za nimiž jsme vyjížděli přibližně 1–2× týdně.
V roce 2019 jsme díky prostředkům získaných zásluhou projektového
týmu mohli bezplatně psychoterapeuticky pracovat s potřebnými lidmi
konkrétních cílových skupin, a to jak
9
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individuálně, skupinově nebo v rámci
rodinných či párových terapií.
V projektu hrazeného z MAS
Říčansko, který v našem centru realizujeme již rok, jsme bezplatnou psychoterapií podpořili celkem 48 klientů
v celkovém počtu 1314 hodin. V projektu „Psychologické poradenství
pro rodiny“, hrazeného z MPSV, jsme
v Říčanech podpořili 4 děti v celkovém
počtu 41 psychoterapií.
V projektu „I já mohu pracovat“
spadajícího do operačního programu
zaměstnanost, který realizujeme druhým rokem, jsme podpořili osoby se
zdravotním postižením nebo osoby
zdravotně znevýhodněné, nezaměstnané nebo neaktivní, se základním
vzděláním či starší padesáti let, kteří
se těžce uplatňují na trhu práce. Díky
tomuto projektu se nám zatím podařilo pomoct najít a udržet si práci na
otevřeném trhu práce 7 klientům se
zdravotním znevýhodněním. Celkově
jsme projektem podpořili v oblasti zaměstnanosti 16 klientů v souhrnném
objemu 2954 hodin.
10

V roce 2019 jsme byli členem
Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR, Asociace komunitních služeb
v oblasti péče o duševní zdraví, České
arteterapeutické asociace, Asociace
poskytovatelů krizové pomoci a členem Asociace Dítě a rodina. Neustále
se snažíme navazovat a udržovat spolupráci nejen s místními poskytovateli sociálních služeb či institucemi,
jako např. MAS Říčansko, s OSPOD
Říčany, Komunitním centrem Říčany,
organizací Host, Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, Fokusem z. ú., s organizací Eset-Help, Rytmus Střední
Čechy, o. p. s., místními psychiatrickými a praktickými lékaři.
Klienti u nás mají všechny služby
zdarma! Pouze pokud nedosáhnou na
hrazenou službu, mají možnost zaplatit si psychoterapie.
Služby, které zde poskytujeme:
• krizová pomoc,
• psychoterapie a poradenství,
• sociální aktivizace,
• sociální rehabilitace.

Za říčanský tým:
Mgr. Petra Stehlíková
Ředitelka MD Říčany
Sociální pracovník, psychoterapeut,
krizový intervent
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PRAŽSKÉ CENTRUM

V pražském centru v tomto roce došlo k mnohým personálním
změnám. Odešli od nás Katka Ř. a bývalý ředitel Martin G. Výběrové řízení na pozici nového ředitele pobočky vyhrála naše zaměstnankyně Saša W. V dubnu se do našeho týmu přidala Katka S.
a Ivan P. V listopadu posílila tým také Karolína H.
Ačkoliv jsme po dobu několika měsíců
fungovali v personálním podstavu, tak
se nám podařilo toto období zvládnout
se ctí a postupně zvýšit naše kapacity
pro nové klienty.
Zrušili jsme službu péče o pěstouny
a pedagogicko-psychologické poradenství, abychom se mohli plně zaměřit na
naše hlavní služby a rozvíjet je.
Nadále jsme realizovali ambulantní krizovou pomoc osobám, které
se ocitly v situaci, ve které potřebovaly
odbornou pomoc. Tuto pomoc jsme

ale také poskytovali v terénní formě
dětem, dospívajícím i celým rodinám,
pokud za námi nemohli přijet sami.
Od MPSV jsme získali grant
„Psychologické poradenství pro rodiny“ na psychoterapeutickou péči
pro rodiny v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Projektem
jsme podpořili 15 dětí v celkovém počtu 74 psychoterapií. Také jsme poskytovali individuální, párovou, či
rodinnou psychoterapii pro ty, kteří
potřebovali odbornou pomoc i mimo

rámec sociálních, či zdravotních služeb. Dále jsme na podzim otevřeli skupinku pro děti s poruchami pozornosti
a hyperaktivity.
Prohloubili jsme spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí,
psychology, psychiatry, školami, ale
i s dalšími institucemi, které pomáhají dětem a rodinám. Zároveň jsme
navázali spolupráci s některými dalšími zdravotními a psychosociálními
zařízeními v našem okolí.
Získali jsme grant z Evropských
11
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strukturálních a investičních fondů
(Operační program Praha – pól růstu
ČR), díky kterému jsme pořídili osobní
automobil, který nám usnadňuje cesty
za klienty v krizi. Grant nám mimo jiné
pomohl i vybavit centrum o nové pomůcky pro práci s dětmi v krizi. Také
nám poskytnul finance ke zlepšení zázemí pro pracovníky.
Klienti u nás mají všechny služby
zdarma! Pouze pokud nedosáhnou na
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hrazenou službu, mají možnost zaplatit si psychoterapie.
Služby, které zde poskytujeme:
• psychoterapie a poradenství,
• ambulantní a terénní krizová
pomoc,
• vzdělávání.

Za pražský tým:
Mgr. Saša Walnerová
Ředitelka MD Praha
Krizový intervent, psycholog
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FINANČNĚ PROJEKTOVÝ TÝM

Stejně jako každý rok jsme sháněli dotace na provoz organizace a na to, abychom klientům mohli nabízet služby
zdarma. Naši klienti tak mohou minimálně z 95 % využívat všechny služby,
které nabízíme, aniž by je to finančně
zatížilo. A o to nám jde! Poskytovat dostupnou pomoc a podporu všem, kteří
jí potřebují.
Díky našemu skvělému týmu, bezvadné spolupráci s dalšími týmy a naší
Správní radou se nám letos podařilo
získat dotace v celkovém objemu
9 359 295 Kč.

Za projektově finanční tým:
Ing. Jitka Němečková
Finanční ředitelka
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH
V ROCE 2019
NĚKTERÉ STÁLE PROBÍHAJÍ

MO DR É DVEŘ E — VÝ RO Č N Í ZPRÁVA 2019

Psychoterapie jako cesta ze
sociální izolace

Zvládneme to společně

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou podporu cílových
skupin. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti motivačních,
psychoterapeutických a poradenských služeb pro osoby
pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitele, osoby
se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené
a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Aktivity vedou
k zmírnění znevýhodnění těchto osob spojené s jejich hendikepem nebo s poskytováním neformální péče. Projekt
stále probíhá.

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou podporu pečujících
osob. Umožňuje využít různé formy motivačních, psychoterapeutických a poradenských setkání. Cílem je zmírnění znevýhodnění těchto osob spojené s poskytováním
neformální péče. Toto znevýhodnění negativně ovlivňuje
psychiku jedince a způsobuje potíže při znovu-začlenění
do společnosti a na pracovní trh. Projekt stále probíhá.

15
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Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji II

Terénní auto jako nástroj sociální inkluze

Dvouletý projekt, který byl zaměřen na podporu služby
Sociální rehabilitace a to v ambulantní a terénní formě ve
Středočeském kraji. Díky projektu došlo ke kontinuálnímu
zajištění poskytování služby sociální rehabilitace a jejímu
dalšímu rozvoji, čímž byla zajištěna větší dostupnost služby
sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným nebo
ohroženým sociálním vyloučením. Cílem projektu bylo
také zvýšit uplatnitelnost těchto osob na trhu práce. Na
projekt navazuje totožný dvouletý projekt.

Cílem projektu bylo zabezpečit dostupnost vybraných
sociálních služeb osobám, které nemohou využívat jejich
ambulantní formu poskytování. Projekt je ukončen a nyní
je ve fázi udržitelnosti.
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I já mohu pracovat

Kvalitní zázemí pro navyšování kvality
sociálních služeb v regionu

Projekt byl zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám se zdravotním postižením, které mají navíc
nízké vzdělání nebo patří do věkové kategorie 50+. Cílová
skupina byla podpořena rozvojem základních kompetencí
v oblasti digitální gramotnosti, motivačními aktivitami zacílenými na posílení sociálních a komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností prostřednictvím
místa na zkoušku. Projekt je ukončen.

Projekt byl zaměřen na vybavení zázemí pro poskytování
ambulantních a terénních sociálních služeb osobám se
zdravotním postižením, duševním onemocněním a osobám
s lehkým a středním mentálním postižením. Cílem projektu bylo zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb
v regionu MAS Říčanska a zajistit bezpečí pro pracovníky
přímé péče, klienty a jejich rodinné příslušníky. Projekt
je ukončen. Nyní je ve fázi udržitelnosti.
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Zpět do společnosti

Krizová pomoc efektivněji

Projekt se zaměřuje na dlouhodobou terapeutickou podporu CS, klade důraz na rozklíčování hlavní příčiny neúspěchu při začleňování do společnosti či na pracovní trh
a jeho hlavním cílem je eliminovat nebo úplně odstranit
vnitřní bariéry, které tato omezení v začleňování způsobují. Cílová skupina vzejde z oblasti Středočeského kraje,
území dopadu projektu je největší v regionu MAS Říčansko.
Projekt probíhá.

Smyslem projektu bylo zefektivnit poskytování terénní
krizové intervence a zmodernizovat zázemí pro práci
s osobami v krizi na území hl. m. Prahy. Vycházel přitom
ze strategických dokumentů hl. m. Prahy i pražských městských částí. Realizace projektu měla a stále má přímý dopad na cílovou skupinu. Náplní projektu byl nákup osobního automobilu a vybavení místností pro práci s klienty
a zázemí pro pracovníky v centru Modré dveře Praha.
Projekt je ukončen. Od roku 2020 bude ve fázi udržitelnosti.

18
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Terénní krizová pomoc pro děti

Krizová pomoc pro děti a rodiny

Dvouletý projekt financovaný ze zdrojů nadace The Velux
Foundations, díky němuž jsme v Praze mohli začít poskytovat krizovou pomoc dětem v terénu.

Projekt zaměřený na poskytování krizové pomoci dětem
a nebo osobám starším 19 let, které pečují o hendikepovanou osobu. Projekt byl ukončen.

Krizová pomoc pro děti
Dvouletý projekt, pokračování výše uvedeného. Naším cílem je zajištění kapacit ambulantní formy služby krizové
pomoci a udržení její terénní formy. Projektem umožníme minimálně 70 dětem do 18 let nebo rodinám s dětmi
do 18 let čerpat odbornou pomoc v nepříznivé situaci.
Umožníme tím ohroženým dětem v daných regionech, aby
se k nim dostala odborná krizová pomoc nebo aby tuto
službu mohly vyhledat ambulantně. Projekt stále probíhá.

19

MO DRÉ DVE Ř E — VÝ RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 9

Umělecko-terapeutické programy pro
osoby se zdravotním postižením

Psychologické poradenství pro rodiny

Projektovými aktivitami byly výtvarné a rukodělné dílny,
ve kterých docházelo k sebevyjádření prostřednictvím různých výtvarných způsobů, prostředků a materiálů a následnému terapeutickému zpracování zážitku. Zpracovány
jsou zážitky, které klienti vnímají během samotné tvorby,
ale i při prezentaci svého díla. Tyto programy byly důležitým momentem pro neverbální vyjádření pocitů klientů,
které někdy přešlo ve verbální projev sdílení zážitků,
pocitů a prožitků. Programy sloužily též ke zmírňování
sociální izolace klientů. Projekt je ukončen.

Cílem projektu byla práce s dětmi a rodinami prostřednictvím odborné pomoci v rovině preventivní, podpůrné
a nápravné. Cílovou skupinou byly děti a rodiny, které se
ocitly nebo mohly ocitnout v ohrožení (spadaly do agendy
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí). Projekt spočíval v poskytování komplexní podpory ohroženým rodinám/dětem v evidenci OSPOD – poskytování psychoterapií,
ať již individuálních nebo rodinných. Projekt je ukončen.
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Sociální aktivizace pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Psychoterapie zdarma pro děti

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou registrovanou sociální službou.
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní.
Cílem byla podpora osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb a to
formou programů, činností a aktivit, které zprostředkovávaly kontakt se společenským prostředím, vzdělávaly
a měly pozitivní vliv na zmírňování sociální izolace. Dále
činnosti socioterapeutické a programy zaměřující se na sociální poradenství. Projekt byl podpořen z Humanitárního
fondu hejtmana Středočeského kraje. Projekt je ukončen.

Projekt si kladl za cíl podpořit alespoň 30 dětí a jejich rodiče z regionu Středočeského kraje. Díky podpoře ČSOB
měly tyto děti a rodiny psychoterapii zdarma. Projekt je
ukončen.
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Krizová pomoc dětem i rodinám

Psychosociální služby pro osoby Říčan

Projektem jsme umožnili dětem, aby měly dostupnou odbornou pomoc v případě, že se ocitly v krizové, vlastními
silami neřešitelné situaci. Náš projekt jim umožnil čerpat
službu zdarma, anonymně a na dobře dostupném místě.
Pomohl tak dětem překonat krizi s odbornou pomocí.
Projekt je ukončen.

Město Říčany přispělo v roce 2019 na poskytování registrovaných sociálních služeb (krizová pomoc, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením). Projekt je ukončen.
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Psychosociální služby pro osoby
s duševním onemocněním, mentálním
postižením a pro osoby v krizi
Město Český Brod přispělo v roce 2019 na poskytování
registrovaných sociálních služeb (krizová pomoc, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením). Projekt je ukončen.

Krizová pomoc pro občany Benešova
Hlavní projektovou aktivitou bylo poskytování bezplatné
a anonymní krizové pomoci občanům Benešova (dětem
i dospělým). Město Benešov přispělo také na službu sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
a mentálním postižením, kterou provozujeme v centru
Modré dveře Říčany. Projekt je ukončen.
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Arteateliér – arteterapie pro osoby
s duševním onemocněním

Mezi lidi – zaměstnání pro osoby
s duševním onemocněním a mentálním
postižením

Díky nadační podpoře jsme zakoupili materiál pro klienty,
kteří navštěvují Arteatelier. Projekt je ukončen.

V rámci projektu pracujeme s klienty sociálních služeb.
Kombinací několika aktivit jim pomáháme začlenit se do
pracovního prostředí a přivyknout postupně nárokům
zaměstnání. Postupnými kroky se stanou samostatnými
v daném zaměstnání, což jim přinese mimo jiné také pozitivní zážitek, který má pro ně významný motivační účinek v začleňování do společnosti a snižování své sociální
izolace. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením ve věku od 15 do
85 let. Dále pak rodinní příslušníci nebo blízké osoby těchto
klientů. Projekt je v současné chvíli realizován.
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Pomozte dětem, které se trápí, aneb
Staň se super hrdinou!

Kampaň realizovaná v rámci projektu Čtení pomáhá na
konci roku 2018, realizace samotného projektu psychoterapií pro děti proběhla v roce 2019. Projekt je ukončen.
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Hlavní poskytovatelé dotací na provoz sociálních služeb:

Další obce, které přispěly na provoz organizace
a poskytovaných sociálních služeb:

Babice
u Říčan

Doubek

Třebovle

Pečky

Průhonice

Firemní dárci:

Louňovice

Individuální dárci:
Ing. Dimitri Kirjakovský
Kominictví Urban – Miroslav Urban
Ing. Tomáš Vondrák
Petr Jákl
Radomír Kuba
Irena Sladká
Ludvík Bouc
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manželé Homolovi
Dana Marie Šindelářová
Zlatuše Lazarová
Martina Vokálová

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Náklady a výnosy r. 2019 v Kč
Náklady:

Výnosy:

spotřeba materiálu terapie

27 592,30

dotace

spotřeba ostatního materiálu

16 733,13

příjmy z nadací

spotřeba drobn. hmot. majetku

71 328,95

příspěvky a dary

spotřeba drobn. nehmot. maj.
spotřeba energií
opravy a udržování

1 098,00
308 076,59
222 222,74

pronájem prostor

959 210,00

mzdy+nemoc. náhrada
dohody
odvody z mezd
ostatní osobní náklady

14 300 955,56

5 100,00
14 640,00
37 860,75
97 203,00
307 789,00
98 990,40
0,00

celkem náklady

16 261 326,45

výsledek hospodaření ZTRÁTA

-1 960 370,89
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celkem výnosy

452 900,00

ostatní provozní náklady

daň z příjmů

293 793,54

3 200 231,00

ostatní poplatky

poskyt. příspěvky na mzd.náklady

ostatní výnosy

988 773,58

98 535,44

odpisy, opravné položky

270 033,45
3 977 166,29

9 309 410,00

cestovné

pojištění

735 273,94

43 631,57

telef.popl., poštovné, internet
ostatní služby

tržby za vlastní výkony,zboží

9 024 688,34
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Přehled čerpání darů a dotací za rok 2019
DARY vč. Nadací
zúčtování fondů v r. 2019
DOTACE - zúčtované v r. 2019:

provozní

investiční

1 005 307,39

43 400,00

provozní

investiční

Středočeský kraj SR

2 356 870,00

Středočeský kraj SAS, KP

2 134 000,00

Středočeský kraj – HUF(2018–19)

205 602,69

Středočeský kraj – HUF(2019–20)

525 426,00

Středočeský kraj proces. audit

160 000,00

MHMP KP

405 000,00

MHMP KP Grant

134 000,00

Město Český Brod

30 000,00

Město Benešov

62 000,00

Město Říčany

70 000,00

Město Pečky
Ministerstvo kultury
Úřad práce ČR

4 500,00
50 000,00
52 815,00

MPSV OPZ 68

1 095 128,61

MPSV Rodina

264 661,00

MPSV MAS Podlipansko OPZ I

688 064,15

MPSV MAS Podlipansko OPZ II

83 893,00

MPSV MAS Říčansko OPZ

547 542,28

MHMP OPPPR35

142 009,61

Ministerstvo zdravotnictví
celkem provozní dotace

9 024 688,34

celkem investiční dotace
Celkem provozní dotace + dary
Celkem investiční dotace + dary

334 606,53

13 176,00
334 606,53
10 029 995,73
378 006,53
29
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Rozvaha k 31. 12. 2019 v Kč

Výnosy organizace za rok 2019

Aktiva
Dlouhodobý majetek

2 061 202,53

Oprávky k dl. majetku

-720 355,00

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Aktiva celkem

0,00
533 025,89
4 302 702,36
43 790,50

ostatní výnosy
2%

Vlastní jmění

1 312 341,85

Fondy

1 082 625,75

Hosp. výsl. běžné období
Krátkodobé závazky
Časové rozlišení
Pasiva celkem
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tržby za vlastní
výkony,zboží
28 %

6 220 366,28

Pasiva

Hosp. výsl. min.let

příspěvky a dary
2%

3 998 485,02
-1 960 370,89
1 225 524,90
561 759,65
6 220 366,28

příjmy z nadací
5%

dotace
63 %

