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Úvodní slovo
Vítejte u naší výroční zprávy za rok 2018
Jako každý rok i tento byl pro Terapeutické centrum Modré dveře velmi dynamický.
Naše tři centra fungují velmi životaschopně spolu s jejich řediteli a čtvrtý ředitel
řídí naše finančně-projektové oddělení.
Naše organizace získala
dvě veliká ocenění kvality, v dubnu cenu od
Národní komise za společenskou odpovědnost
a v listopadu jsme zvítězili v Neziskovce roku
za kategorii Velká neziskovka za celou ČR.
Stali jsme se spoluzakladateli Asociace poskytovatelů krizové pomoci, vstoupili jsme
do České asociace pro psychoterapii, kde
jsme v pracovní skupině pro sociální služby a stejně tak jsme zachyceni v Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb. Nadále participujeme v Platformě psychiatrické péče
a Asociaci komunitních služeb. Většina
našich zaměstnanců jsou ve svých kmenových asociacích.
Modré dveře již hezky fungují podle Strategického plánu, máme nastavené směrnice,
jimiž se řídíme. Odbornost našich zaměstnanců neustále navyšujeme a prohlubujeme. Psychologové ve zdravotnické oblasti
atestují a jiní pokračují v předatestační přípravě, psychoterapeuti dále pokračují ve
svých výcvicích, sociální pracovníci si prohlubují své znalosti s našimi cílovými skupinami. Všichni pracujeme pod odbornou
supervizí. Zajištěnou supervizi máme také
pro týmy jednotlivých center a pro tým ředitelů. Všichni ředitelé mají individuální supervizi řízení. Začínající kolegové mají svého
mentora, který je postupně zaučuje v dané
odbornosti.
Na 1. 12. jsme v říčanském centru zorganizovali ve spolupráci s předními českými skláři

nádhernou akci – Modré dveře otevírají Vánoce na Říčansku, na které strávilo někdy
i celý den mnoho rodin i jednotlivců.
A čísla? U nás se obtížně sčítají, protože
někteří naši klienti využívají pomoc každý
den, jinému stačí pár kontaktů např. v rámci
krizové pomoci. Naše klientela se neustále rozrůstá, extrémně se navyšuje zájem
o krizovou pomoc a psychoterapii pro děti.
V roce 2018 poskytujeme krizovou pomoc
a to jak ambulantní, tak v terénu. Zajišťujeme ji dvěma týmy o celkovém počtu patnácti zaměstnanců. Psychoterapii máme ve
všech našich centrech, pracujeme s dětmi
i dospělými, máme nárůst zájmu o rodinnou a párovou terapii, kterou pokrýváme
také ve všech našich centrech. Práci v sociálních službách u nás vykonává 13 osob ve
složení sociálních pracovníků, psychologů
a psychoterapeutů.
Modré dveře připravujeme na jednu z největších změn – ve své pozici generální ředitelky jsem se rozhodla skončit a od září 2018
zaučuji kolegyni Radku. Té na konci roku
předávám 85% své agendy. V Modrých dveřích jsem nadále statutárním zástupcem. Od
ledna 2019 již budu k dispozici jenom jako
podpora a budu se moci maximálně věnovat
své odbornosti - tedy psychoterapii a krizové pomoci.
Modré dveře vnímám jako silnou a zdravou
organizaci, která již může jít svou cestou.
Generální ředitelka, psychoterapeutka,
krizová interventka a spoluzakladatelka
PhDr. Kateřina Siveková
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Naše centra
Pražské centrum
Pražské centrum se v tomto roce rozvíjí.
Ačkoliv od nás odešla Martina, nově k nám
nastoupila Katka Ř. a po ní následovala
Saša s Terkou Z. Začínáme proto nabírat
i další klienty.

Služby, které zde provozujeme:
•
•
•
•
•

Psychoterapie a poradenství
Ambulantní a terénní krizová pomoc
Služby pro pěstouny
Pedagogicko-psychologické poradenství
Vzdělávání.

Za pražský tým
Mgr. Radka Dydňanská, Ph.D.
Zaučující se výkonná
ředitelka
krizový intervent,
poradce

I nadále provozujeme terénní krizovou
pomoc všem dětem a jejich rodinám
v krizi, pokud za námi samy nemohou přijet.
Pracujeme také formou ambulantní krizové
pomoci a psychoterapie.
Podařilo se nám získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od Magistrátu hl. m. Prahy na psychoterapie pro
ohrožené děti, případně jejich rodiny. Zařazení do obou projektů bylo ze strany klientů
velmi žádané.
Navazujeme spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami, psychiatry,
pediatry,
pedagogicko-psychologickými
poradnami a dalšími institucemi, s nimiž
nás pojí stejné téma – pomáhat dětem
a rodinám.

Kostelecké centrum
Kostelec se na začátku roku 2018 ještě
vzpamatovával z velkého přesunu pracovníků jak přímé, tak nepřímé péče do nově
vzniklého centra v Říčanech říjen 2017.
Pravidelně jsme se zde potkávali v počtu 5 pracovníků – 4 poskytujících péči
pacientům v rámci klinické psychologie
– Helča, Péťa D., Lukáš a částečně Gabča
– a 1 administrativní a provozní podpora
Verča N. Protože se v rámci předatestační
přípravy intenzivně vzděláváme a vyjíždíme
na stáže či kurzy, některé dny tu opravdu
býval nezvyklý klid.
V létě k nám pak naplno přestoupila kolegyně Gabča z Říčan a posílila tak tým psychologů ve zdravotnictví. Od dubna se pyšníme
smlouvami se všemi zdravotními pojišťovnami a můžeme tak nabídnout psychodiagnostiku, psychoterapii individuální i rodinnou
či poradenství v rámci zdravotnictví nezá3
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visle všem potřebným pacientům na věku
od miminek až po seniory. V Kostelci se
postupně tedy rozšiřuji kapacity v rámci
vysoce specializované profesionální klinicko-psychologické péče. Zejména rodiny s dětmi s podezřením, či již diagnostikovanou
poruchou z okruhu autistického spektra,
a i s dalšími závažnými vývojovými poruchami
naše služby intenzivně využívají, a to z celé
České Republiky. V roce 2018 jsme opakovanou péči v rámci klinické psychologie poskytli přes 260 pacientům počítáno na rodná
čísla, ne na jednotlivá sezení.

né psychoterapie Kačka S. V rámci projektu MAS Podlipansko, jsme poskytli od září
do prosince psychoterapeutické služby
23 klientům, kteří docházeli obvykle jednou
týdně.
Služby které zde provozujeme:
•

Klinická psychologie – psychodiagnostika i psychoterapie individuální, rodinná
hrazená ze zdravotního pojištění

•

Psychoterapeutické služby v rámci
projektu MAS Podlipansko
Sociálně rehabilitační služba – Nácvik
práce v Kavárně.

•

Za kostelecký tým
PhDr. Helena Schejbalová
ředitelka TC MD Kostelec
Klinický psycholog,
odborný garant

Listopad byl důležitý měsíc, neboť úspěšně
odatestovala program Klinická psychologie
kolegyně Péťa D. a již může pracovat samostatně, bez odborného dohledu.
Z počátku zhruba do června sem ještě na
část úvazku dojížděly dvě pracovnice sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním Péťa S. a Evča. Od léta pak v rámci
sociálních služeb sociální rehabilitace zůstal
Nácvik práce v kavárně.
Od září nabízíme zdarma psychoterapeutické služby pro občany Středočeského kraje
v rámci projektu MAS Podlipansko. A tak se
oba domy postupně hezky zaplňují, některé
dny to tu připomíná svým „bzukotem“ včelí
úl. Do týmu přibyli psychoterapeuti Jakub
a Zdeňka a také pravidelně přijíždí na rodin-

Říčanské centrum
Tým sociálních služeb i finančně projektový tým byl na začátku roku 2018 stále ještě
v procesu zabydlování se v nově zrekonstruované budově. Velmi brzy jsme si na krásné
prostory zvykli.
V září předala ředitelka Jana Šnauerová, DiS.
„žezlo“ ve vedení týmu sociálních služeb
Mgr. Petře Stehlíkové.
Tým změnil svoje složení. Opustili nás kolegové Lucka, Renata, Andy, Gabča, Jana
a naše řady rozšířili terapeuti Veronika,
Hedvika, sociální pracovníci Michaela,
4
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s šesti klienty
rehabilitace a s
V září předala ředitelka Jana Šnauerová, D
sociální akt
Lenka a pracovník přímé péče a krizový litace celkem 46 klientů klientem
pravidelně navštěintervent Klára.

služeb Mgr.vujících
Petřenaše
Stehlíkové.
programy. Službu

sociální
aktivizace využilo 65 klientů pravidelně navštěvujících naše programy. V terénu jsme
pak pracovali s šesti klienty sociální rehabilicentra
také několik
výletů. Navšt
tace apodnikli
s jedním klientem
sociální aktivizace.

Tým změnil svoje složení. Opustili nás kole

álních služeb jsme s klienty Říčanského
Jana a naše řady rozšířili terapeuti Vero
etřín, zámek Berchtold, výstavu orchidejí v Botanické zahradě, Ondřejov, T
V rámci asociálních
služebpřímé
jsme s péče
klienty a kr
Michaela, Lenka
pracovník
šehrad, divadlo ABC či ZOO Praha.
Říčanského centra podnikli také několik výletů. Navštívili jsme například Petřín, zámek
Berchtold, výstavu orchidejí v Botanické zahradě, Ondřejov, Technické muzeum, Vyšehrad, divadlo ABC či ZOO Praha.

V Říčanském centru jsme po celý rok bez-

Vplatně
Říčanském
centru
nabízeli sociální
službu jsme
krizové po
po- celý rok bezplatně nabízeli sociál
moci pro děti i dospělé, kteří se potýkali
dospělé,
kteří se potýkali s různými druhy krize. Službu krizové
s různými druhy krize. Službu krizové pomoci v roce
2018 využilo celkem 198 klientů.
198
klientů.
V průměrném počtu 4 konzultace (40 - 60
min.) na jednoho klienta.

Další služby, které vloni probíhaly v centru v Říčanech i v terén
Další služby, které vloni probíhaly v centru
Sociální
pro Sociální
osoby s duševním onemocněním či men
v Říčanech rehabilitace
i v terénu, byly služby
aktivizace a Sociální rehabilitace pro osoby
pro
ty, kteří
potřebujíči pomoc
s duševním
onemocněním
mentálnímmimo rámec zdravotnictví či sociální
postižením, ale také terapie pro ty, kteří potřebují pomoc mimo rámec zdravotnictví či
sociálních služeb.
V Říčanech využilo službu sociální rehabi-

V roce 2018 jsme díky prostředkům získaných zásluhou projektového týmu mohli
bezplatně terapeuticky pracovat s potřebnými lidmi konkrétních cílových skupin,
a to jak individuálně, skupinově nebo v rámci rodinných či párových terapií.

V projektu “MAS Říčansko“, jsme se tak zaměřili např. na rodiče pečující o malé děti nebo
o jiné závislé osoby či na rodiče samoživitele, v projektu MPSV- „Podpora rodinám“
na děti a jejich rodiny v agendě orgánu sociálně právní ochrany dětí či na osvojitele
a v projektu ČSOB „Pomoc v krizi pro děti
a jejich rodiny“ na děti a jejich rodiče. Z důvodu
rozšíření kapacity poskytovaných terapií do Říčanského týmu přibyli terapeuti Lída a Tomáš.

5
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Projekt ČSOB „Pomoc v krizi pro děti a jejich
rodiny“ navíc pokračuje i v roce 2019.

s Bona o. p .s., s organizací EsetHelp, místními psychiatrickými a praktickými lékaři.

V projektech“ I já mohu pracovat“ Spolupracujícími zaměstnavateli byli v roce
a „Pedagogicko-psychologickými kroky 2018: Envero z.s., Schenker spol. s.r.o.
na trh práce“ spadajících do Operačního a Kavárna Modré dveře.
ných zásluhou
projektového týmu mohli bezplatně
programu Zaměstnanost jsme podpořili
konkrétních
cílových
skupin,
a to jak
osoby se zdravotním
postižením
neboindividuálně,
oso- Služby, které zde provozujeme :
erapií. by zdravotně znevýhodněné, nezaměstnané
nebo
se základním
vzděláním
či o• jiné
psychoterapie a poradenství
ěřili např.
naneaktivní,
rodiče pečující
o malé
děti nebo
starší
padesáti
let,
kteří
se
těžce
uplatňují
•
krizová pomoc
ktu MPSV- „Podpora rodinám“ na děti a jejich rodiny
na trhu práce.
•
sociální aktivizace
či na osvojitele a v projektu ČSOB „Pomoc v krizi
• pro
sociální rehabilitace.
důvodu
rozšíření
kapacity poskytovaných
terapií do
Projekt
„Pedagogickopsychologickými
kroky na trh práce“
využilo celkem
.
29 pokračuje
klientů. Tento
projekt
diny“ navíc
i v roce
2019. byl v roce
2018 ukončen. Projekt „I já mohu praZa říčanský tým
covat“ úspěšně pokračuje v roce 2019.
gicko-psychologickými
kroky
na trhzařadit
práce“
Pohámáme v něm
klientům
se spadajících
na
Mgr. Petra Stehlíková
pracovní
trh.
Ředitelka TC MD Říčany
sme

ebo
nané
tarší
ce.

sociální pracovník,
psychoterapeut,
krizový intervent

na
ojekt

roce

V roce 2018 jsme byli členem Asociace
poskytovatelů sociální služeb ČR, Asociace komunitních služeb v oblasti péče
o duševní zdraví, České arteterapeutické
asociace,služeb
Asociace
poskytovatelů
krizové služeb
vatelů sociální
ČR, Asociace
komunitních
pomoci
a
členem
Asociace
Dítě
a
rodina. krizové
erapeutické asociace, Asociace poskytovatelů
Navázali jsme spolupráci s MAS Říčansko,
zali jsme
s MASKomunitním
Říčansko, s centrem
OSPOD Říčany,
s spolupráci
OSPOD Říčany,
Říčany, organizací
Host,
Psychiatrickou
ne- z. ú., s
Psychiatrickou
nemocnicí
Bohnice,
Fokusem
mocnicí
Bohnice,
Fokusem
z.
ú.,
s
Psychoo., s Bona o. p .s., s organizací EsetHelp, místními
terapeutickým centrem Ondřejov s. r. o.,

18: Envero z.s., Schenker spol. s.r.o. a Kavárna Modré
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A co naše projekty a finance?
Rok 2018 byl pro tento tým nejúspěšnějším, co do počtu schválených žádostí o podporu.
Nejvýznamnější událostí byla první crowdfundingová sbírka na vybavení ordinací klinického
psychologa. Stalo se toho ale mnohem víc.
V květnu se změnilo vedení týmu, odešla finanční ředitelka Mgr. Veronika Vaňousová
a vedení projektově finančního týmu převzala Ing. Jitka Němečková. Současně došlo
k posílení týmu o nové kolegyně Jarmilu, Lenku a Radvanu. Skončila pětiletá doba udržitelnosti u našeho historicky prvního projektu financovaného z evropských fondů. Dokončili jsme také realizaci významného projektu zaměřeného na profesionalizaci organizace. Výsledkem tohoto dvouletého projektu je (nejen) nová vizuální identita organizace
a nové logo, s nimiž se máte možnost potkávat od podzimu.

Za finančně-projektový tým
Ing. Jitka Němečková
finanční ředitelka

A zde jsou ti, kterým vděčíme za podporu při realizaci našich služeb. 		

Individuální účelová dotace od Hl. města Prahy byla v roce 2018 naší nejvýznamnější
finanční podporou na zajištění služeb a provozu našeho centra v Praze.

Dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních služeb v roce 2018 byla
naší nejvýznamnější finanční podporou sociálních služeb.

7
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Přehled projektů realizovaných
v roce 2018:

Sociální rehabilitace byla financována
z projektu „Podpora vybraných druhů
sociálních služeb ve Středočeském
kraji II“, který je realizován Středočeským
krajem v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

Projekt „Sociální aktivizace pro seniory
a osoby se zdravotním postižením“ byl
realizován za finanční podpory Středočeského Humanitárního fondu.

Krizovou pomoc v pražském centru finančně podpořila městská část Praha 15.

Projekt „Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením“ byl finančně podpořen
městem Český Brod.

Projekt „Sociální služby pro občany Říčan“
realizovaný v říčanském centru finančně
podpořilo město Říčany.
Projekt „Terapie pro rodiny“ byl financován
z grantového programu Hlavního města
Prahy.
„Krizová pomoc pro děti i dospělé“ byl projekt spolufinancovaný městem Benešov.

Projekt „Podpora rodinám“ byl financován
z dotačního programu RODINA 2018 MPSV.

„Terénní krizová pomoc“ je financován nadací
The Velux Foundations.

Projekt „Krizová pomoc pro rodiny“ byl finančně podpořen městskou částí Praha 10.

Servisní grant od KPMG nám pomohl nastavit a optimalizovat některé procesy v oblasti
financí a reportingu.
8
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„Pomozte nejmenším dostat se na vyšetření
včas“ - crowdfundingová sbírka realizovaná
ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci
na zakoupení psychodiagnostických metod
ADOS 2 a BSID II pro klinické psychology.

„Psychoterapie zdarma pro děti“ – projekt
byl podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům. Cílem bylo umožnit dětem čerpání
psychoterapie zdarma.

„Krizová pomoc pro děti i rodiče“ získal
podporu Nadačního fondu Tesco v rámci
programu: Vy rozhodujete, my pomáháme.

Finanční podpora projektu „Arteateliér
pro osoby s duševním onemocněním
nebo mentálním postižením“ směřovala
na zakoupení materiálu pro práci s klienty
v rámci arteateliéru.

Projekt „Pomozte dětem, které se trápí“ byl
realizován ve spolupráci s Nadací Martina
Romana. Finanční podpora směřovala na
poskytování psychoterapie dětem a jejich
rodinám. Realizace projektu pokračuje do
roku 2019.

Nadace Agrofert podpořila finančně poskytování krizové pomoci v ambulancích a pro
děti v terénu. Realizace projektu pokračuje
v roce 2019.

Projekt „Poradensko-psychologickými kroky
na trh práce“ se zaměřoval na poradensko-psychologickou podporu OZP směrem
k zaměstnávání. Kromě poradenství nabízel
pracovní zkušenosti formou stáží a několika
účastníkům zprostředkoval zaměstnání.
Hlavním cílem bylo posílit kompetence OZP
při uplatňování se na volném pracovním
trhu.

Projekt „I já mohu pracovat“ se zaměřuje
na osoby nezaměstnané nebo neaktivní
s kumulací hendikepů, tj. na osoby se
zdravotním postižením a s nízký vzděláním,
nebo starší 50 let. Projekt je realizován až
do října 2019.

„Profesionalita v Terapeutickém centru
Modré dveře“ pomohl posílení procesu
profesionalizace Terapeutického centra
Modré dveře. Opíral se o funkční a ověřené
nástroje managementu, které aplikoval na
procesy řízení a vedení. Posiloval HR kompetence. Jedním z cílů projektu byla např.
tvorba strategického plánu, tvorba HR, PR
a FR strategie a její implementace.
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„Rozvoj-kvalita profesionalita“ cílil na rozvoj
a zkvalitnění v oblasti kvality poskytování
služeb. Důraz projektu byl na standardizaci
procesů a předpisů v rámci organizace,
sledoval také mezioborovou diskusi v rámci
transformace psychiatrické péče.

Díky investičnímu projektu „Terénní auto
jako nástroj sociální inkluze“ bylo zázemí
pro sociální služby vybaveno automobilem
pro poskytování sociálně aktivizačních a
sociálně rehabilitačních služeb v terénu.

Projektu „Psychoterapeutické centrum
Modré dveře“ skončila v roce 2018 jeho
doba udržitelnosti.

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

Louňovice
Projekt „Zpět do společnosti“ se zaměřuje
na dlouhodobou poradensko-terapeutickou
podporu osob se zdravotním postižením,
osob pečujících o jinou závislou osobu,
rodičů samoživitelů a osob pečujících o
malé děti. Aktivity projektu posilují motivaci
cílových skupin a aktivizují je k aktivnímu
řešení své nepříznivé situace, k zapojení se
do společnosti, ke vstupu na pracovní trh.

Projekt „Zvládneme to společně“ 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.

Malotice

Plaňany

Strančice

Průhonice
Investiční projekt „Kvalitní zázemí pro navyšování kvality sociálních služeb v regionu“
podpořil vybavení zázemí sociálních služeb
říčanského centra.

Třebovle
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Velké poděkování za podporu našich aktivit a spolupodíl
na pomoci našim klientům a pacientům patří:
Hlavní partner

Firemní dárci
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Individuální dárci
Jan Ambrož
Štěpánka Bašková
Michaela Frycová
Veronika Heverochová
Martin Itterhaim
Markéta Jahnová
Jana Jiráková
Zuzana Kadlečková
Vladimír Kořen
Radka Linhartová
Barbora Matoušková
Jaromír Matoušek
Dan Němec
Claudi Ondok
Kristýna Pauerová
Kateřina Rašková
Adéla Rúčková
Kristýna Sataryová
Hynek Siksta
Svatava Staňková
Marie Szabová
manželé Jiří a Štěpánka Šaškovi
Dana Marie Šindelářová
Zdeněk a Vlasta Štěpánovi
Anna Tyrolerová
Tomáš Vondrák
manželé Hana a Jiří Vrchotovi
Jaroslava Vyhnalová
Irena Waldhauserová
Řazeno abecedně
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FINANČNÍ ZPRÁVA
NÁKLADY

Kč

spotřeba materiálu terapie

296 070,15

spotřeba ostatního materiálu

166 482,91

spotřeba drobného hmotného majetku

437 475,53

spotřeba drobného nehmotného majetku
spotřeba energií

65 676,26
319 457,28

opravy a udržování

10 792,27

telefonní poplatky, poštovné, internet

209 196,12

pronájem prostor

983 292,00

ostatní služby

1 381 199,52

mzdy a nemocenská náhrada

8 929 346,00

dohody

457 494,00

odvody z mezd

3 151 453,00

ostatní osobní náklady

7 550,00

cestovné

107 767,75

ostatní poplatky

16 845,00

ostatní provozní náklady

85 972,21

pojištění

93 152,25

odpisy, opravné položky

135 514,00

poskytnuté příspěvky na mzdové náklady
daň z příjmů

6 000,00
0,00

CELKEM NÁKLADY

16 860 736,25

VÝNOSY

Kč

Dotace

12 017 382,10

Příjmy z nadací

341 359,66

Příspěvky a dary

270 952,57

Tržby za vlastní výkony, zboží

2 908 043,55

Ostatní výnosy

126 119,36

CELKEM VÝNOSY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZTRÁTA:

15 663 857,24
-1 196 879,01
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FINANČNÍ ZPRÁVA
DOTACE - zúčtované v r. 2018:

PROVOZNÍ

Středočeský kraj SR

2 349 530,00

Středočeský kraj SAS

1 242 600,00

Středočeský kraj KP

990 400,00

Středočeský kraj - HUF(2017-18)

141 607,24

Středočeský kraj - HUF(2018-19)

577 017,31

MHMP Individuální dotace

1 700 000,00

MHMP Rodina

124 000,00

MČ Praha 15

20 000,00

MČ Praha 10

50 000,00

Město Říčany

50 000,00

Město Český Brod

45 000,00

Město Benešov

40 000,00

Úřad práce ČR

67 185,00

MPSV OPZ 23

548 663,94

MPSV OPZ 31

1 441 609,52

MPSV OPZ 40

693 674,00

MPSV OPZ 68

750 632,53

MPSV Rodina

629 082,00

MPSV MAS Podlipansko OPZ

230 416,08

MPSV MAS Říčansko OPZ

164 405,11

MMR MAS Říčansko IROP 72
MMR IROP 39
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE

161 274,37

588 300,00

285,00

532 680,11

12 017 382,10

CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE

1 120 980,11

DARY VČ. NADACÍ - zúčtované v r. 2018
(přijaté v r. 2018)

Kč

Soukromé osoby, právnické osoby, nadace

CELKEM PROVOZNÍ DOTACE A DARY:

INVESTIČNÍ

612 312,23

12 629 694,33
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ROZVAHA K 31.12.2018
AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

Kč
1 683 196,00
-412 566,00
0,00
994 488,29
6 055 120,54

Časové rozlišení

43 785,00

AKTIVA CELKEM

8 364 023,83

PASIVA
Základní kapitál
Fondy

Kč
1 223 598,32
759 479,14

Hospodářský výsledek minulých let

5 195 364,03

Hospodářský výsledek běžné období

-1 196 879,01

Krátkodobé závazky

1 430 085,41

Časové rozlišení

952 375,94

PASIVA CELKEM

8 364 023,83
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
Sídlo: náměstí Smiřických 39,
Kostelec nad Černými lesy, 281 63
GSM: +420 725 830 830
e-mail: modredvere@modredvere.cz
www.modredvere.cz
www.facebook.cz/modredvere
Datová schránka: s38nup5
Registrováno podle zákona č. 83/1990
u Ministerstva vnitra České republiky,
č.j. VS/1-1/86198/11-R, dne 26. 10. 2011.
IČ: 22768602
DIČ: CZ22768602
Bankovní účet: 107-1066130267/0100
Navrhla a vysázela Eva Barchánková, DiS.

Správní rada děkuje týmu Modrých dveří
za jejich nasazení v péči o osoby
s psychickými problémy.

