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ÚVODNÍ SLOVO

MO DR É DVEŘ E — VÝ RO Č N Í ZPRÁVA 2020

Rok 2020, magický rok plný krizí, změn, proměn a kouzel… Vyhodnotit následky tohoto roku asi ještě neumí
nikdo z nás. Jsme v tom úplně všichni – klienti, pacienti, psychoterapeuti, sociální pracovníci, psychologové,
manažeři, ředitelé. Všichni jsme rodiči, partnery, zaměstnanci… Vše se v roce 2020 musíme učit nově. Ano
i my, odborníci. Navíc zmítaní různými nařízeními, limity a kontrolami, které běží neustále a bez oddechu…
Neobešli jsme se bez výrazných personálních změn, za kterými v drtivé většině stojí mateřské dovolené.
Projevilo se to v odchodech hned dvou ředitelek a stejně tak několika kolegyň z řad psychologů a sociálních
pracovnic. V říjnu na pozici výkonného ředitele nastupuje Mgr. Jan Socha. Honzu známe z jeho předchozího
působení v Green Doors a věříme, že výkonnou stránku Modrých dveří zvládne.
V roce 2020 vidíme více než kdy jindy, že naše péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako péče o zdraví
fyzické.
Čeká nás rok 2021, údajně ve znamení Vodnáře a velkých očistných změn, trvajících celé dlouhé dvoutisíciletí… Nám by stačilo třeba sto let. Očekáváme ještě těžší a intenzivnější práci, než v tomto roce. Popasovat se
s následky izolace dětí, rodin a seniorů, distančních výuk nebo ztrát zaměstnání bude ještě hodně náročné…
Budeme se dále snažit pomáhat těm, kteří nás potřebují. Veliké poděkování patří všem našim podporovatelům, dárcům, zaměstnancům. Budeme vás k tomu nadále potřebovat…

PhDr. Kateřina Siveková (ředitelka organizace, statutár)
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KOSTELECKÉ
CENTRUM
Služby:
•
•
•
•
•

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie
Psychoterapie hrazená klienty
Sociální rehabilitace – nácvik práce
v kavárně
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Pokud jsme v kosteleckém centru hodnotili rok 2019 jako rok stabilizační, rok 2020 byl pravým opakem, stejně tak jako v dalších centrech
a na celém světě. Různě jsme proplouvali všemi možnými opatřeními,
příkazy a zákazy, v některých měsících bylo centrum téměř zavřené. Ze
dne na den bylo třeba se rychle zorientovat a přizpůsobit.
Tým pracovníků se nám i přes to rozrůstá a nadále vzdělává. Nově se
v rámci zdravotnických služeb může Kostelec pyšnit dvěma klinickými
psychology, dvěma psychoterapeuty, jednou dětskou klinickou psycholožkou, kterou by letos měla následovat další, a třemi psychology
v přípravě v oboru klinické psychologie.
Postupně se tedy stáváme (stali jsme se) vysoce odborným specializovaným pracovištěm v oboru klinické a dětské klinické psychologie.
Naše centrum je rovněž plně vybaveno všemi potřebnými metodami
a pomůckami.
Nadále máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. V roce 2020
se nám podařilo získat finanční podporu pro dětské skupiny, takže pro
rodiny byly zcela bez úhrady. Nabídka takovéto péče je v rámci našeho
regionu unikátní a potřebná.

Klinická psychologie
• 342 pacientů (tzv. unikátních rodných čísel)
• 2100 psychoterapeutických či diagnostických výkonů
Psychoterapie hrazená z projektů MAS Podlipansko
Projekt „Zvládneme to společně“
• 32 klientů individuální terapie, 10 klientů párové/rodinné terapie
Projekt „Mezi lidi – ze sociální izolace ven“
• 19 klientů individuální terapie, 4 klienti párové/rodinné terapie
Psychoterapie hrazená klienty
• 14 klientů individuální terapie, 1 klient párové/rodinné terapie
Dětské skupiny – v rámci programu „Nejsem na to sám“
Nadačního fondu Avast
• 3 setkání (10 dětí)

V naší spřátelené kavárně Modré dveře se letošní rok nesl ve znamení
provozu „z okénka“. I v tomto režimu se nám však spolupráci v rámci
programu sociální rehabilitace podařilo udržet v chodu a nácvik práce
klientům umožnit.
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ŘÍČANSKÉ
CENTRUM
Služby:
•
•
•
•
•

Sociální rehabilitace
Sociální aktivizace
Krizová pomoc (ambulantní)
Psychoterapie
Psychoterapie hrazená klienty
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Rok 2020 byl ve službách v říčanském centru rokem plných změn, a to
jak personálních, metodických, kapacitních, tak v neposlední řadě také
těch, které nám připravila pandemie Covid-19. S některými situacemi
jsme již uměli zacházet. S těmi, které nám připravila pandemie, jsme
se učili pracovat „za pochodu“ tak, jak je život přinesl do cesty naší
organizaci jako takové, ale také našim pracovníkům a našim klientům.
Služby sociální rehabilitace a sociální aktivizace se metodicky proměnily. Nově jsme si definovali, jaké jsou cíle jednotlivých služeb, co
je pro klienty v daných službách užitečné, s jakými nástroji umíme
a chceme pracovat.
V operačním projektu zaměstnanosti „I s hendikepem mohu pracovat“ jsme podporovali osoby zdravotně znevýhodněné, které mají
invalidní důchod, aby se mohly lépe zorientovat na trhu práce, získat
větší sebevědomí a obnovit základní pracovní návyky, najít a správně
oslovit vhodného zaměstnavatele či sepsat životopis a motivační dopis.
Díky podpoře Evropského sociálního fondu jsme i letos podporovali
klienty v individuální, rodinné a párové psychoterapii.

Krizová pomoc pro děti i dospělé
• 265 klientů
• 508 schůzek
Sociální rehabilitace a sociální aktivizace pro osoby s duševním
onemocněním či mentálním postižením
• Sociální rehabilitace – 37 klientů (676 individuálních setkání,
63 skupinových setkání)
• Sociální aktivizace – 40 klientů (710 individuálních setkání,
28 skupinových setkání)
ESF – Operační program zaměstnanost „I s hendikepem mohu pracovat“
• 16 klientů
• 1 spolupracující zaměstnavatel (Sivek Hotels s.r.o., Kavárna Modré
dveře, Kostelec nad Černými lesy)
Psychoterapie hrazená z projektů MAS Říčansko a MAS Podlipansko
Projekt „Zpět do společnosti“
• 27 klientů individuální terapie, 3 klienti párové/rodinné terapie
Projekt „Zpět do společnosti II.“
• 24 klientů individuální terapie, 4 klienti párové/rodinné terapie
Projekt „Psychoterapie jako cesta ze sociální izolace“
• 35 klientů individuální terapie, 4 klienti párové/rodinné terapie
Psychoterapie hrazená klienty
• 87 klientů individuální terapie, 8 klientů párové/rodinné terapie
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PRAŽSKÉ CENTRUM
Služby:
• Krizová pomoc (ambulantní, terénní)
• Psychoterapie
• Psychoterapie hrazená klienty
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Covid-19 byl a je pro naše centrum výzvou jak organizační, tak odbornou. Činnost centra jsme nepřerušili, pouze přizpůsobili vládním nařízením. Po velkou část roku byly zakázány ambulantní psychoterapie
a psychologické poradenství. Přesto jsme splnili a dokonce překročili
podmínky projektů a grantů, díky kterým jsme poskytovali pomoc lidem v krizi, ohroženým dětem a rodinám.
Krizovou pomoc jsme poskytovali v podstatě nepřetržitě. Pandemie
přinesla nová témata nebo zvýšila četnost těch méně obvyklých, s nimiž
si k nám klienti přicházejí pro pomoc: zvládání ponorkové karantény
doma s rodinou, problémy s distanční výukou, obavy z koronaviru
a obecně z budoucnosti. Kde byly problémy před covidem, tam jsou
teď mnohem větší.

Krizová pomoc pro děti i dospělé
• 127 klientů
• 236 schůzek
Psychoterapie hrazená z projektů MHMP a MPSV
• 40 klientů individuální terapie, 6 klientů párové/rodinné terapie
• 5 skupinových setkání podpůrné terapeutické skupiny (5 dětí)
Psychoterapie hrazená klienty
• 47 klientů individuální terapie, 19 klientů párové/rodinné terapie

Pokud nám covid dovolil, poskytovali jsme zájemcům i psychoterapii
za úhradu (ambulantní či online). Těžiště naší činnosti však spočívá
v krizové pomoci, psychoterapii a psychologickém poradenství zdarma
těm, kdo by na takovou službu z vlastních prostředků nedosáhli. Často
jde o ohrožené děti nebo členy ohrožených rodin.
Krajský úřad Středočeského kraje nás pověřil výkonem sociálně-právní ochrany dětí na území hl. města Prahy a Středočeského kraje.
Povinnosti z tohoto pověření plníme nejen výše uvedenými aktivitami,
ale rozvíjíme také potřebnou síť kontaktů s OSPODy, dětskými lékaři,
klinickými psychology, školami, školkami, Klokánky, ZDVOPy, krizovými
centry apod., díky nimž se povědomí o nabídce služeb našeho centra
rozšiřuje k potenciálním klientům.
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FINANČNĚ PROJEKTOVÝ TÝM
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I pro nás ve finančně projektovém týmu byl rok 2020 díky epidemii velmi náročným. Po dvou relativně
běžných počátečních měsících roku začalo období nejistoty, kdy jsme neustále řešili otázky: Jak se nám
bude dařit poskytovat služby klientům? Jakým způsobem naše služby ufinancujeme? Podaří se nám
udržet všechna pracovní místa?
Nyní s odstupem roku můžeme s klidným svědomím říct, že jsme se s těžkou situací vypořádali se ctí. Sice
jsme museli nejprve na jaře a následně i na konci roku naše služby částečně omezit, zároveň jsme ale
zavedením úsporných opatření a snahou získat maximální možné zdroje, vzniklé ztráty dokázali pokrýt.
Pracovní místa zůstala zachována, a to zejména díky novým projektům, které jsme v roce 2020 zahájili.
Podařilo se nám navázat kontakty s novými organizacemi, nadacemi a dárci, díky kterým bylo a je možné
nadále poskytovat služby klientům tak, jak potřebují. Naši klienti tak mohou nadále využívat všechny
služby, které nabízíme, a to převážně zdarma.
V roce 2020 se nám podařilo získat zdroje pro naši činnost v celkovém objemu 14 656 751 Kč, za což
patří velký dík našim dárcům a organizacím, které nás podporují, finančně projektovému týmu, vedení organizace a naší Správní radě.
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH
V ROCE 2020, FINANCOVÁNÍ
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Investiční projekty

Terénní auto jako nástroj
sociální inkluze

Kvalitní zázemí pro
navyšování kvality
sociálních služeb v regionu

Krizová pomoc efektivněji

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.

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
Říčansko a zajistit bezpečí pro pracovníky
přímé péče, klienty a jejich rodinné příslušníky. Projekt je ukončen. Nyní je ve fázi
udržitelnosti.

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 je ve fázi
udržitelnosti.
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Projekty podpořené MAS, Neinvestiční projekty

Zvládneme to společně

Psychoterapie jako cesta ze
sociální izolace a Mezi lidi –
Ze sociální izolace ven

Zpět do společnosti

Projekt se zaměřil na dlouhodobou podporu pečujících osob. Umožnil využít různé
formy motivačních, psychoterapeutických
a poradenských setkání. Cílem bylo 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 v roce 2020 skončil.

Ze sociální izolace ven – Projekty se zaměřují
na dlouhodobou podporu cílových skupin.
Jejich cílem je zvýšení dostupnosti motivačních, psychoterapeutických a poradenských
služeb pro osoby pečující o jiné závislé osoby,
rodiče samoživitele, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené. Aktivity vedou k zmírnění znevýhodnění těchto osob
spojeného s jejich hendikepem nebo s poskytováním neformální péče. Projekty budou
ukončeny v roce 2021.

Projekt se zaměřil na dlouhodobou
terapeutickou podporu cílové skupiny, kladl
důraz na rozklíčování hlavní příčiny neúspěchu při začleňování do společnosti či na
pracovní trh a jeho hlavním cílem bylo eliminovat nebo úplně odstranit vnitřní bariéry,
které tato omezení v začleňování způsobují.
Cílová skupina vzešla z oblasti Středočeského
kraje, území dopadu projektu je největší
v regionu MAS Říčansko. Projekt v roce 2020
skočil. Navázal na něj projekt Zpět do společnosti 2, který probíhá do roku 2022.
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Projekty v rámci základních sociálních služeb

Podpora vybraných druhů
sociálních služeb ve
Středočeském kraji III

Sociální aktivizace
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Krizová pomoc pro děti

Dvouletý projekt, který je 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.

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.

Dvouletý projekt. Jeho 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 bude
ukončen v roce 2021.
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Psychosociální krizová
pomoc

Krizová pomoc dětem
i rodinám

Krizová pomoc – pomoc
pro osoby v psychické krizi

Díky nadační podpoře jsme mohli v době
vyhlášení nouzového stavu v ČR zachovat
ambulantní poskytování krizové pomoci
(tváří v tvář) a zároveň jsme posílili telefonickou krizovou pomoc (po dobu vyhlášení
nouzového stavu).

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.

Projekt se zaměřoval na psychosociální pomoc všem osobám, které se vinou epidemiologické situace v ČR ocitly v krizové/
nepříznivé situaci – ať už se jednalo o děti,
dospělé či seniory. Cílem projektu bylo
zmírnit dopad vládních nařízení na psychický stav osob dotčených zavedenými
opatřeními.

Společně najdeme energii
pro cestu z obtížné situace
Účelem projektu je zajistit dostupnost komplexní psychosociální pomoci při psychických obtížích v náročných situacích pro
děti, dorost a dospělé v Praze a v regionu
Praha-východ.
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Poskytování krizové pomoci telefonickou
formou v době jarních a letních měsíců
roku 2020 bylo podpořeno nadací Karla
Komárka.

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

Umělecko-terapeutické
programy pro osoby se
zdravotním postižením

V rámci projektu jsme pracovali s klienty sociálních služeb. Kombinací několika aktivit
jsme jim pomáhali se začlenit do pracovního prostředí a přivyknout postupně nárokům zaměstnání. Stali se samostatnými
v daném zaměstnání. Projekt byl ukončen
v roce 2020.

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.
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Projekty na podporu rodiny – v rámci pověření k výkonu SPOD

Terapeutické dílny – cesta
zpět do společnosti

Psychologické poradenství
pro rodiny

Terapie pro rodiny (Grant
MHMP)

S finanční podporou nadace jsme zakoupili
nutné vybavení dílen a dalších prostor, kde
klienti nacvičují nebo oživují sociální, komunikační či pracovní dovednosti. Cílem projektu bylo zvýšit možnosti sociálních služeb
poskytovat péči klientům přímo na míru.
Projekt byl ukončen v roce 2020.

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.

Cílem projektu bylo formou individuální,
párové nebo rodinné psychoterapie podpořit rodiny a přispět tak ke stabilizaci rodinného prostředí. Cílovou skupinou byly
rodiny, ve kterých se objevovaly problémy
v rodinných vztazích mezi dětmi a rodiči,
mezi rodiči navzájem nebo mezi sourozenci.
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Další projekty

I s hendikepem mohu
pracovat

Specializační vzdělávání
v oboru dětská klinická
psychologie

Nejsem na to sám

Projekt je zaměřený na usnadnění přístupu
k zaměstnání osobám se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnané nebo
neaktivní. Cílová skupina bude podpořena
rozvojem pracovních a sociálních kompetencí, motivačními aktivitami zacílenými
na posílení sociálních a komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností
prostřednictvím exkurzí a stáží. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje, bude
ukončen v roce 2022.

Cílem projektu je podpořit specializační
vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě
svých teoretických znalostí a praktických
dovedností oprávněni samostatně poskytovat vysoce kvalifikovanou péči. Projekt je
realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Modré dveře se na projektu podílejí uskutečňováním praktické části specializačního
vzdělávacího programu v oboru klinická
psychologie a dětská klinická psychologie.

Díky nadační podpoře mají děti individuální psychoterapii a účast na podpůrných
terapeutických skupinách zdarma. Projekt
bude ukončen v roce 2021.

Další nadace a nadační fondy, které
v roce 2020 podpořily poskytování
našich služeb
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FINANCOVÁNÍ

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

Hlavní poskytovatelé dotací na provoz sociálních služeb

Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav

Louňovice

Český Brod

Firemní dárci
Pečky

Říčany

Praha 4

Praha 10

Praha 11

Individuální dárci
Jana Baxantová
Martin Buchta
Marek Holý
Petr Jákl
Zuzana Kadlečková
Zlatuše Lazarová
22

Emanuel Lopez
Miloš Mastník
Dana Marie Šindelářová
Martin Šindelář
Martina Vokálová

Praha 15

Benešov

LIDÉ V MODRÝCH DVEŘÍCH
(STAV K 1. 4. 2021)
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Zakladatelé
Kateřina Siveková a Viliam Sivek
Správní rada
Viliam Sivek (předseda správní rady), Vladimír Novák, Ing. Zdena
Novotná, Zdeněk Štěpán (kontrolní orgán)
Ředitelka organizace, statutární zástupce
PhDr. Kateřina Siveková

Mgr. Hedvika Hrušková, Bc. Filip Kakos, Bc. Leona Kolářová, DiS.,
Mgr. Hana Kordíková, Mgr. Alžběta Krejčová, Mgr. Pavel Mareš,
Mgr. Tomáš Masopust, Mgr. Hana Mikulová, PhDr. Kateřina Siveková,
Mgr. Petra Vitáková
Modré dveře Praha
Bc. Kateřina Pažourek (ředitelka centra), Mgr. Karolína Honsová,
PhDr. Tereza Morkusová, PhDr. Kateřina Siveková, Mgr. et Mgr. Alena
Zelinová

Výkonný ředitel
Mgr. Jan Socha
Finančně-projektový tým
Ing. Petra Ponrtová (finanční ředitelka), Lenka Mlčkovská, DiS., Bc. Jarmila
Rohrwasser, Ing. Radvana Rudolfová, Veronika Schwarzová, DiS.
Modré dveře Kostelec nad Černými lesy
PhDr. Helena Schejbalová (ředitelka centra), Mgr. Petra Domkařová,
Mgr. Ing. Marie Hollá, MSc., Bc. Jakub Chudomel, Mgr. Gabriela
Javornická, Veronika Nováková, Mgr. Michaela Pártlová, PhDr. Kateřina
Siveková, Mgr. et Mgr. Zdeňka Vitámvásová
Modré dveře Říčany
Mgr. Jan Socha (ředitel centra), Mgr. Lenka Pekařová, DiS. (vedoucí
sociálních služeb), Tereza Anderssonová, Eva Brabcová, DiS., Bc. Dominik
Břeň, Ludmila Hanušová, Mgr. Tereza Havránková, Johana Homolová,
24

Členství
Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR, Asociace komunitních
služeb v oblasti péče o duševní zdraví, Česká arteterapeutická asociace,
Asociace poskytovatelů krizové pomoci, Asociace Dítě a rodina, Asociace
klinických psychologů ČR, Platforma pro transformaci psychiatrické
péče, Česká asociace pro psychoterapii
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a další institucemi
OSPOD Říčany, OSPODy městských částí Prahy, Psychiatrická nemocnice
Bohnice, Fakultní Thomayerova nemocnice, Fond ohrožených dětí –
projekt Klokánek, Komunitní centrum Říčany, o.p.s., Fokus Mladá
Boleslav, z.ú., Eset-Help, z.s., Rytmus Střední Čechy, o.p.s., Bona, o.p.s.,
Terapeutický přístav, z.ú., Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví

MO DR É DVEŘ E — VÝ RO Č N Í ZPRÁVA 2020
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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Náklady a výnosy r. 2020 v Kč
Náklady:
spotřeba materiálu terapie
spotřeba ostatního materiálu
spotřeba drobn. hmot. majetku
spotřeba drobn. nehmot. maj.
spotřeba energií
opravy a udržování

Výnosy:
68 292,00

příjmy z nadací

57 485,37

příspěvky a dary

0,00
294 151,88
179 426,01

pronájem prostor

838 800,00

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

daň z příjmů
celkem náklady
výsledek hospodaření ZTRÁTA

966 380,40

celkem výnosy

14 656 751,07

302 805,00
400,00
13 420,00

poskyt. příspěvky na mzd.náklady

ostatní výnosy

2 925 920,60

ostatní poplatky

odpisy, opravné položky

360 540,00
3 446 608,72

578 920,04

16 490,00

pojištění

631 996,03

8 702 056,54

cestovné
ostatní provozní náklady

tržby za vlastní výkony,zboží

9 251 225,92

25 787,54

telef. popl., poštovné, internet
ostatní služby

dotace

213 600,54

6 182,45
93 290,00
350 315,00
3 800,00
0,00
14 671 142,97
-14 391,90
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Přehled čerpání darů a dotací za rok 2020

Struktura výnosů organizace v roce 2020

DARY vč. Nadací
zúčtování fondů v r. 2020

992 536,03

příspěvky a dary
2%

DOTACE – zúčtované v r. 2020
Středočeský kraj – dotace SR
Středočeský kraj – dotace SAS
Středočeský kraj – dotace KI
Středočeský kraj – HUF 2019–20
Středočeský kraj – HUF 2020–21
Středočeský kraj – individuální dotace
MHMP – krizová pomoc
MHMP grant – krizová pomoc
MHMP Rodina Grant
Město Český Brod
Město Benešov
Město Říčany
Město Pečky
Město Brandýs nad Labem
MČ Praha 10
MČ Praha 4
MČ Praha 11
MČ Praha 15
Ministerstvo kultury
MPSV Rodina
MPSV MAS Podlipansko I.
MPSV MAS Podlipansko II.
MPSV MAS Podlipansko III.
MPSV MAS Říčansko I
MPSV MAS Říčansko II
MPSV OPZ 90
MPSV – odměny Covid
MHMP – OPPPR 35
Min. zdravotnictví – dotace rez. místo
dotace – čerpání celkem
Celkem provozní dotace + dary
28

2 143 300,00
1 366 800,00
904 900,00
74 574,00
253 415,62
195 000,00
434 000,00
213 000,00
210 000,00
25 000,00
47 000,00
60 000,00
4 500,00
19 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
60 000,00
428 848,00
437 344,76
532 300,49
242 111,22
418 707,60
214 484,53
635 798,11
182 505,00
34 326,95
34 309,64
9 251 225,92
10 243 761,95

tržby za vlastní
výkony,zboží
24 %

ostatní výnosy
7%
příjmy z nadací
4%

dotace
63 %

MO DR É DVEŘ E — VÝ RO Č N Í ZPRÁVA 2020

Rozvaha k 31. 12. 2020 v Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek

2 061 202,53

Oprávky k dl. majetku

-1 070 670,00

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Aktiva celkem

0,00
468 929,72
6 155 180,02
330 422,71
7 945 064,98

Pasiva
Vlastní jmění

980 552,85

Fondy

1 754 887,92

Hosp. výsl. min.let

2 038 114,13

Hosp. výsl. běžné období

-14 391,90

Krátkodobé závazky

1 191 872,68

Časové rozlišení

1 994 029,30

Pasiva celkem

7 945 064,98
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
Sídlo organizace
náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Další centra
Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany
K Horkám 23, 102 00 Praha
Telefon
+420 725 830 830
Email
modredvere@modredvere.cz

Datová schránka
s38nup5

Web
http://www.modredvere.cz
https://www.facebook.com/modredvere
https://www.instagram.com/modredvere
https://cz.linkedin.com/company/modre-dvere

IČ
22768602
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Číslo účtu
107–1066130267/0100

