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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
Cílem sdružení je přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem a na druhou stranu
chceme prezentací výsledků práce těchto lidí vytvářet pozitivní, realistický pohled ostatní
společnosti na život člověka s handicapem.
Usilujeme o smysluplné naplnění času mentálně znevýhodněných lidí provozováním dílny na
výrobu dřevěných předmětů. Prostředkem je pracovní terapie nebo příprava na zaměstnání
s cílem následného uzavření pracovního poměru. K tomu využíváme pracovního programu a
technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel vyvinuty.
Uchazečem o pracovní terapii v naší dílně se může stát nejméně 15-ti letý uchazeč, hranicí
pro uzavření pracovní smlouvy je 18 let.
Naše cíle a poslání lze naplňovat jen při zachování osobního přístupu k člověku s handicapem
a naší snahou je rozvíjet právě jeho individuální schopnosti a možnosti.

VZNIK A ORGÁNY SDRUŽENÍ
Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno a zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne
22.10.2002 pod č.j. VS/1-1/51519/02-R. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, má
přiděleno identifikační číslo organizace IČO 26605601, registrováno je u Finančního úřadu
Brno – venkov.
Orgánem řízení je předsednictvo sdružení, tvořené předsedou a místopředsedou, kteří jsou
statutárními zástupci. V současné době má sdružení celkem čtyři členy.
ADRESA, KONTAKTY, IDENTIFIKACE
V růžovém sadu
Komenského 4
664 44 Ořechov u Brna
internet: www.vruzovemsadu.cz
Předseda sdružení a vedoucí dílny:
Bc. Vladimír Procházka
mobil: +420 736 414 511
E-mail.: vladimir.prochazka@centrum.cz
Místopředseda sdružení a ředitel Mateřské školy a Základní školy, Ořechov:
Mgr. Leoš Huzlík
mobil: +420 731 109 181
E-mail: sps.orechov@volny.cz
Registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR:
VS/1-1/51519/02-R z 22.10.2002
Osvědčení o akreditaci pro poskytování sociální služby JMK:
1749/05/R30 z 25.8.2005
Registr sociálních služeb MPSV ČR:
Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885 z 31.5.2007
Kapacita dílny:
Současná kapacita dílny - čtyři stálí uživatelé, jedno místo pro příležitostné pracovní terapie,
byla plně využita.
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ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
vedoucí dílny
asistent v dílně
pracovníci se zdravotním postižením
(uživatelé sociální služby)
pracovník v pracovní rehabilitaci

-

Bc. Vladimír Procházka,
Mgr. Karel Mach,
Dalibor Kopuletý,
Petr Procházka,
Radek Havlíček,
Milan Holub.

O ekonomickou stránku se na dohodu o pracovní činnosti starají:
ekonomka
Ing. Marie Lhotská,
účetní
Ing. Květuše Peštuková.
S internetem, počítačovou a grafickou stránkou
na dohodu o provedení práce pravidelně vypomáhá -

Mgr. Klára Homolová

SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY, OŘECHOV
a Občanského sdružení V RŮŽOVÉM SADU
Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno 22.10.2002 a to ve spolupráci se Speciální
školou Ořechov (nyní Mateřská škola a Základní škola, Ořechov). Zakladateli projektu byli
Mgr. Leoš Huzlík, ředitel školy a Bc.Vladimír Procházka, předseda občanského sdružení.
V září roku 2003 došlo k zahájení provozu dřevodílny s prvními uživateli. Jde o činnost dílny
nového typu a jedná se o originální řešení pracovní rehabilitace a zaměstnávání lidí s těžkým
mentálním handicapem. Společně je řešeno zaměstnávání žáků, kteří ukončí povinnou školní
docházku v základní škole speciální (dříve pomocná škola) a kteří nemají pro stupeň
mentálního postižení šanci uplatnit se na trhu práce.
V dílně V růžovém sadu se vyrábějí předměty ze dřeva např. hračky, velkoprostorové Člověče
nezlob se (ve spolupráci se sdružením Slepíši), svícny, hodiny atd. Dílna nabízí pracovní
terapii v sociálně terapeutické dílně nebo zaměstnání lidem s mentálním handicapem, kteří se
ve standardních chráněných dílnách nemohou uplatnit. Práce v dílně posunuje psychosociálně
uživatele z kategorie klient stacionáře nebo žák základní školy speciální do kategorie
pracovník. Z kategorie pasivního plátce služeb do kategorie člověka, který pracuje, a o jehož
práci má někdo zájem. Největší hodnota a síla práce pracovníků s mentálním postižením je
v kvalitě a výtvarně řemeslné originálnosti.
Občanské sdružení poskytuje také stáže studentům vysokých škol a vyvíjí přednáškovou
činnost.
Ve spolupráci Jihomoravského kraje, školy a občanského sdružení byl předložen návrh
projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve školském areálu v Želešicích. Jihomoravský kraj se
rozhodl podpořit tento projekt na rozšíření kapacity služeb sociálně terapeutické dílny. Projekt
je financován z ESF a jeho investorem je Jihomoravský kraj.
Realizací tohoto projektu dojde k trojnásobnému navýšení kapacity uživatelů sociálně
terapeutické dílny. V dřevodílně bude pracovat 10 handicapovaných pracovníků a vznikne
nová dílna pro 5 handicapovaných pracovníků na výrobu užitných předmětů z pálené hlíny
Axmanovou technikou modelování. Vznikne zde také prostor i pro pracovní terapii žáků
školy s těžkým mentálním postižením. Při této terapeutické činnosti budou připravováni žáci
s těžkým mentálním postižením pro budoucí zařazení do dílen po ukončení povinné školní
docházky. Tím bude zachována vzájemná spolupráce školy a sdružení.
Služby sociálně terapeutické dílny budou poskytovány i jiným uchazečům, kteří nemají pro
těžký stupeň handicapu šanci na uplatnění na trhu práce.
Mgr. Leoš Huzlík a Bc.Vladimír Procházka
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ČINNOST a UDÁLOSTI V ROCE 2007
ZIMNÍ POBYT NA VYSOČINĚ
Jako každý rok, i letos jsme se v únoru zúčastnili pobytu na Vysočině, který organizuje naše
partnerská škola. Tentokrát jsme sněhu
moc neviděli. 23.2. – 28.2.2007

Co pořád máte s tím broukem v hlavě?
Zelené šaty, botky rudé. To nejspíš náš Dalibor bude.

Jestli do pěti minut nezačne chumelit, tak
se vrátíme a zahrajeme si na chatě prší.

Milane už nepij, jsi rozmazaný.
Neříkej mi ožralko, piju pivo nealko.
5

Rychlokurz v kulečníku vede Karel Mach

PROPAGACE DÍLNY A VÝROBKŮ
Dne 16.1.2007 natočila v naší dílně Česká televize Ostrava dokument o zaměstnávání lidí
s postižením a 28.2.2007 byl tento dokument odvysílán v rámci seriálu dokumentů pod
názvem Nemám práci.
V rámci propagace našich výrobků pořádáme prezentace v zařízeních, které pracují s dětmi.
Těmto organizacím nabízíme zapůjčení naší autodráhy na jeden týden na ozkoušení. Letos to
byly například dětská centra v Lata 1.3.2007 a Salesiánské středisko mládeže 10.4.2007,
obě v Brně Žabovřeskách.
Na Hospimedice na Brněnském výstavišti jsme ve dnech 16.10. - 19.10.2007 prezentovali
výsledky naší práce. Také letos se naše autodráha a vláčky staly velkou atrakcí pro dětské
návštěvníky.
Všechno máme
a co nemáme
objednáme,
řekněte nám,
co si račte
přát.
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Jede, jede vláček,
strojvůdce má sáček
a v tom sáčku svačinu,
chlebíček a slaninu.
Topič uhlí přikládá
a pohádku vykládá.
O tom že:
Jede, jede vláček a ....
(V.a V. Procházka)

SEMINÁŘE, PRAXE A PŘEDNÁŠKY
Pokračuje spolupráce s Hartmann-akademií. Dne 9.6.2007 přednášel Vladimír Procházka na
téma komunikace a pracovní terapie s lidmi s mentálním postižením pracovníkům SZŠ
Kroměříž. 24.10.2007 Vladimír Procházka společně se Štěpánem Axmanem povídali a
promítali filmy z našeho prostředí na téma komunikace s lidmi s postižením. Této konference
se zúčastnilo více přednášejících se zkušenostmi s lidmi s různým druhem postižení. Obě akce
proběhli v Brně na Lesné, v přednáškovém centru České spořitelny.
Do dílny V růžovém sadu přivedl 1.11.2007 své studenty psychologie pan PhDr. Vančura z
Katedry sociálních studií Masarykovy university v Brně. Pracovníci Dalibor Kopuletý a
Petr Procházka studentům vysvětlili, co vyrábíme a jak jednotlivé výrobky vznikají. Poté jim
Vladimír Procházka promítal při živé besedě videonahrávky o práci s lidmi s různým stupněm
handicapu.
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Tento systém prezentace, kdy sami pracovníci
předvádějí a komentují svou práci se nám
velice osvědčil.

Protože chceme poznat jak pracují jinde, navštívili jsme 22.11.2007 ve složení Vladimír
Procházka, Štěpán Axman a Leoš Huzlík zařízení pro lidi s mentálním postižením Městského
střediska služeb v Kroměříži.

I v letošním roce jsme
umožnili studentům
vysokých škol vykonat u
nás praxe.
Bohužel termín studenti je
nepřesný. Na stáže přišly
jen studentky. Pro praxi je
to škoda, ale našim
pracovníkům to evidentně
vyhovuje.
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Dne 8.11.2007 nás navštívili bývalí spolubojovníci z Effety.
PROJEKT SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Dne 26.4.2007 jsme obdrželi od společnosti Kompakt, s.r.o. auto Renault Kangoo
v rámci projektu „Sociální automobil“. Předání bylo slavnostní a veřejné. Zúčastnili se jej
za Kompakt republikový ředitel pan Káninský a oblastní ředitelka paní Janíčková, starosta
Obce Ořechov pan Brabenec, zástupce JMK pan Valoušek a další hosté.
KOMPAKT spol. s r.o.
Českomoravská reklamní agentura

Vyměnili jme dřevěné auto za plechové. Byznys
je byznys.

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA ZAMĚSTNANCŮ
Naše sdružení má uzavřenu dohodu o poskytnutí služby s Ambulancí klinického psychologa
PhDr. Ludvíka Běťáka. Účelem této spolupráce je psychologická podpora zaměstnanců
pracujících s lidmi s handicapem a práce se vztahy a mechanismy v pracovním kolektivu.
Ve dnech 3. a 4.5.2007 jsme společně s manželi Axmanovými a sdružením Slepíši pořádali
kurz Mentální hygieny a prevence vyhoření pro naše zaměstnance. Služby psychologa
máme možnost využívat i individuálně a také se tak děje.
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Už vím, pane Dr. Běťáku,
co je hlubinná
psychologie. Tak jako
v největších hlubinách
moří plavou ohavný
potvory, tak i v mé psyché
by se něco takového mohlo
ukrývat. Jen aby to na mě
nebaflo (nebo ještě hůř, na
někoho jinýho).

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S RODIČI
28.6.2007 - jako každý rok se na konci června scházíme s rodiči a nejbližšími, abychom jim
představili výsledky naší práce a informovali je o plánech do budoucna.
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PŘÍPRAVA NA PŘESÍDLENÍ ORGANIZACE
Nejdůležitějším úkolem roku 2007 bylo najít cestu k získání a rekonstrukci domu
v Želešicích pro nové sídlo naší organizace.
Díky pochopení a iniciativě paní radní Jihomoravského kraje JUDr. Marie Cackové se
v prosinci před vánocemi rozhodli představitelé Jihomoravského kraje o podání žádosti o
dotaci na fondy Evropské unie. Díky maximálnímu nasazení, jak pracovníků JMK (díky patří
především MUDr. Josefu Drbalovi), kteří žádost zpracovávali, tak architektů Ing. Arch. Evy
Matouškové, Ing. Arch. Petra Keitha a Ing. Petra Kunce, kteří na základě již dříve zpracované
studie vypracovali projekt pro stavební řízení, se vše stihlo a žádost byla včas podána
k 29.2.2008.

Pan ředitel Leoš Huzlík, Vladimír Procházka a pracovníci Jihomoravského kraje na schůzce
ve školském areálu v Želešicích v říjnu2007. Na snímku je budoucí sídlo V růžovém sadu.
NOVÝ PRACOVNÍK
Od 1.1.2008 k nám
nastoupil nový
pracovník - Pavel
Paleček.
Není úplně nový,
protože je z bývalého
pracoviště, na kterém
část pracovníků naší
dílny včetně vedoucího
pracovala před vznikem
sdružení V růžovém
sadu.
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ZAMYŠLENÍ DALIBORA KOPULETÉHO
Co všechno předcházelo, než jsem se
stal pracovníkem dílny V růžovém
sadu?
Nejprve jsem působil devět let v Effetě
(stacionář ve Staré Líšni). Prošel jsem
všemi dílnami, co tam byly. Jmenovitě
textil, keramika, kovárna, košíkárna a
dřevodílna
–
která
se
později
přejmenovala „V růžovém sadu“. Pak
když jsem opouštěl Effetu, tak přišel
dopis (to bylo v létě) o přesunu do
Ořechova. A tak to bylo. A tam působím
dodnes.
Co všechno jsem se musel naučit?
Určitě toho bylo hodně se přiučit. Řezat podle čáry (miska, ryba), dlabání, rašplování,
broušení, pomáhat ve strojovně. Vždycky šlo o vytrvalost, snahu a hlavně o čas.
Co si přeji do budoucna?
Hlavně rozšíření na novém působišti (v Želešicích). Ať nás tam je povíc. Hodně práce, další
zakázky.
Dalibor Kopuletý
JEŠTĚ PÁR ZÁBĚRŮ Z NAŠEHO ŽIVOTA

Tak to
vypadá,
když se
naveze
materiál.
Všude
dřevo,
samý
dřevo.
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Tak kluci, tyhle fotky
nám asi na občanku
nevezmou.

U Bati takové nekoupíte.

Aáááá, ten kyslík má dneska sílu. To je
jak když kopne kůň.
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To máš ještě dláto, nebo to dlabeš lopatkou na uhlí?
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Akvaristi pozor! Jako živý a krmit to
nemusíte. Choroby to taky nechytá. Stačí
občas oprášit a nepustit k tomu červotoče .

A to je určitě busta pana ředitele Huzlíka od
přátel ze Slepíšů. I dírku na cigaretu mu tam
udělali.
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EKONOMICKÁ STRÁNKA SDRUŽENÍ
Účetnictví občanského sdružení V růžovém sadu se řídí obecně platnými zásadami Zákona
č.563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č.504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy č.401 až 413.
Podstatné a významné informace o hospodaření sdružení jsou uvedeny v auditorem ověřené
Účetní závěrce k 31.12.2007 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha), která je součástí této
zprávy. Zhodnocení údajů v ní obsažených je provedeno v jednotlivých následujících
oddílech.
V roce 2007 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 27.037,19 Kč, který bude použit na
financování plánovaných investičních akcí.
Občanské sdružení provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů jako svoji hlavní činnost,
jiné doplňkové činnosti dosud neprovádí, ani na správu sdružení nevynakládá žádné
specifické náklady, proto veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na poskytování
sociální služby.
S nabytím účinnosti zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. občanské sdružení požádalo
o zaregistrování sociální služby typu sociálně terapeutické dílny a Rozhodnutím ze dne
31.5.2007 byla tato služba zavedena do registru sociálních služeb s identifikátorem 6249885.


PŘÍJMY

Celkové výnosy účetní jednotky ve sledovaném období, jejich
s předcházejícím účetním obdobím jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Výnosy
Tržby za výrobky
Tržby za služby
vlastní tržby celkem
Aktivace
Úroky

Kč
v roce 2006

Úřad práce
Dotace provozní (JMK)

154 907,00

791,20

1 133,00

170 860,20

156 040,00

8,47

-3 734,00

-254,00

-0,01

1 359,85

1 981,84

0,11

168 411,00

9,14

12 248,00

12 059,00

0,65

267 718,00

285 362,00

15,49

1 302 000,00

954 000,00

51,77

265 000,00

14,38

1 842 599,84

100,00

Dotace provozní (MPSV)
VÝNOSY CELKEM

%
celkových
příjmů

170 069,00

Ostatní výnosy
Členské příspěvky, dary

Kč
v roce 2007

porovnání

1 750 452,05

Největší podíl 66% veškerých příjmů (1.219 tis.Kč) sledovaného roku 2007 tvoří dotace, a to
z JMK ve výši 954 tis.Kč a nově z MPSV ve výši 265 tis.Kč; v předcházejícím roce tvořila
dotace JMK ve výši 1.302 tis.Kč 74% celkových příjmů organizace. Druhým významným
zdrojem ve struktuře příjmů je svými 15,5% (285 tis.Kč) příspěvek na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením z úřadu práce. Tržby pocházející z vlastní produkce se na
celkových příjmech podílejí 8,5% (156 tis.Kč). Ostatní výnosy jsou ovlivněny mimořádným
převodem 161,6 tis. Kč z fondu vlastního jmění organizace na pokrytí nákladů souvisejících
s ukončením rozpracované investiční akce – Přístavba Ořechov, která byla zastavena. Dary,
16

členské příspěvky a ostatní výnosy ve výši 20,5 tis.Kč se na struktuře ročních příjmů podílely
1%.
Dotace byly použity na provoz dřevodílny ve struktuře: mzdové náklady vedoucího, asistenta,
ekonomických pracovnic a krátkodobých odborných výpomocí - 82,7%, materiálové náklady
včetně vybavení - 6,6%, služby - 6,1%, energie - 3,1% a ostatní - 1,5%. Tržby za vlastní
výkony sloužily k úhradě materiálových nákladů výroby dřevěných předmětů a mzdových
nákladů pracovníků se zdravotním postižením.



VÝDAJE

Celkové náklady sledovaného roku 2007 činily 1.815,56 tis.Kč, z toho největší podíl 67,58 %
tvoří osobní náklady sedmi zaměstnanců (4,83 úvazku přepočteného stavu), z toho jsou tři
zaměstnanci se zdravotním postižením (1,83 úvazku v přepočteném stavu), vedoucí a asistent
dílny (po 1 úvazku) a dvě pracovnice na dohodu o pracovní činnosti pro ekonomicko
administrativní oblast (po 0,5 úvazku). Formou dohod o provedení práce bylo na ostatní
osobní náklady vynaloženo 42,2 tis.Kč, a to za grafické práce, udržování a aktualizaci
internetových stránek, za odbornou pomoc při zpracování dokumentace, poradenství a
supervizi. Struktura zaměstnanců zůstala po celé sledované období stejná. Finančně osobní
náklady vzrostly o 76 tis.Kč, podíl na celkových nákladech organizace se zvýšil o 1,5% oproti
minulému období, kdy byl v průběhu roku navýšen pracovní úvazek vedoucímu dílny (na 1,0)
a ekonomce (na 0,5).
Z celkových materiálových nákladů ve výši 213 tis.Kč (11,74% celkových nákladů) byl
největší podíl ve výši 57 tis. Kč vynaložen na vybavení drobným dlouhodobým majetkem,
podrobnější informace jsou uvedeny v oddíle Majetek. Materiál na vlastní výrobu činil 68
tis.Kč (3,8%). Nově byly čerpány náklady na provoz pronajatého sociálního automobilu
Renault Kangoo, spotřeba pohonných hmot činila 30,4 tis.Kč, běžná údržba a výměna
pneumatik cca 1 tis.Kč. Kancelářské potřeby si vyžádaly 20 tis.Kč, vybavení zaměstnanců
ochrannými pracovními pomůckami 10,5 tis.Kč.
Na opravy a údržbu majetku, vybavení a nářadí bylo vynaloženo celkem 22 tis.Kč. Dalších 10
tis.Kč bylo použito na úpravy pracovních dílenských ponků a zabudování autorádia
(technické zhodnocení).
V rámci vzájemné spolupráce ve sdílení prostor dílny s Mateřskou školou a Základní
školou, Ořechov má sdružení v nákladech zastoupenu pouze spotřebu elektrické energie (46,4
tis.Kč), nájem je vlastníkem (obcí Ořechov) prominut.
Ve službách bylo použito 35 tis.Kč v oblasti spojů (poštovné, telefony, internet), 12 tis.Kč na
audit účetní závěrky, na psychologické konzultace a seminář Mentální hygiena 15 tis.Kč, na
služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 4 tis.Kč, na nájemné pro prezentace a
výstavy 1,3 tis.Kč, na udržování programového vybavení a pronájmy internetového prostoru
6,9 tis.Kč. Za ostatní služby (kopírování, vazba, ověřování apod.) bylo vynaloženo 5,5 tis.Kč.
Cestovné ve výši 12,6 tis.Kč bylo z převážné části využíváno na náhrady používání
soukromých automobilů zaměstnanců ke služebním účelům a vzhledem k získání sociálního
automobilu jsou tyto náklady výrazně nižší než v předchozím období (42%).
Z ostatních nákladů tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců a pracovníků v pracovní
rehabilitaci 17 tis.Kč (0,94% celkových nákladů), na pojistné bylo v uplynulém období
vynaloženo celkem 14,7 tis.Kč, náklady na reprezentaci při předávání sociálního automobilu
si vyžádali 5 tis.Kč, bankovní poplatky činily 2,6 tis.Kč, ostatní poplatky 2,5 tis.Kč. Účetní
odpisy dlouhodobého majetku tvořily 10,67 tis.Kč. Z důvodu zastavení investiční akce –
přístavba dílny v Ořechově, jsou do ostatních provozních nákladů převedeny vyčerpané
investiční náklady ve výši 161,56 tis.Kč (zmařená investice).
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Struktura nákladů organizace, jejich porovnání s předcházejícím obdobím i podíl
jednotlivých skupin na celkových nákladech je uvedena v následujícím přehledu.
Náklady
materiál na výrobky
materiál na údržbu, úklid, hygienu
kancel.potřeby, knihy a časopisy
ochranné pracovní pomůcky
ostatní materiál
drobný dlouhodobý majetek
pohonné hmoty
materiál celkem
elektrická energie
energie celkem
opravy a údržba strojů, dílny
opravy a údržba celkem
dovoz, přeprava materiálu
software, SW služby
ostatní (vzdělávání, BOZP, pronájmy,
poradenství, ostatní)
služby celkem
poštovné
telefon
internet
spoje celkem
cestovné
cestovné celkem
náklady na reprezentaci
náklady na reprezentaci
technické zhodnocení (dílna)
zmařená investice (Ořechov)
bankovní poplatky
pojistné
silniční daň, poplatky, penále, pokuty
jiné celkem
odpisy dlouhodobého majetku
odpisy celkem
stravování zaměstnanců
stravování celkem
hrubé mzdy
ostatní osobní náklady (DPČ)
ostatní osobní náklady (DPP)
sociální pojištění
zdravotní pojištění
mzdové náklady celkem
NÁKLADY CELKEM



Kč
v roce 2006
89 866,38
18 806,70
11 463,50
2 142,80
80,00
223 727,10

Kč
v roce 2007

%
celkových
výdajů
3,76
1,44
1,11
0,58
0,01
3,16
1,67
11,74

346 086,48
45 634,00
45 634,00
29 680,90
29 680,90

68 301,65
26 224,10
20 240,00
10 453,00
142,00
57 351,40
30 395,30
213 107,45
46 363,00
46 363,00
10 140,00
10 140,00

9 913,10

6 864,50

0,38

38 559,50
48 472,60
1 818,00
31 811,00
3 498,00
37 127,00
30 141,50
30 141,50

39 980,50
46 845,00
2 637,30
28 932,50
3 498,00
35 067,80
12 567,50
12 567,50
5 113,50
5 113,50
10 178,00
161 565,00
2 647,00
14 754,40
2 505,00
191 649,40
10 668,00
10 668,00
17 100,00
17 100,00
692 487,00
191 400,00
42 200,00
229 817,00
71 037,00
1 226 941,00
1 815 562,65

2,20
2,58
0,15
1,59
0,19
1,93

0,00
25 560,50
2 727,00
3 246,00
1 800,00
33 333,50
6 223,00
6 223,00
17 460,00
17 460,00
634 012,00
184 900,00
53 000,00
212 922,00
65 750,00
1 150 584,00
1 744 742,98

2,55
0,56

0,69
0,28
0,56
8,90
0,15
0,81
0,14
10,56
0,59
0,94
38,14
10,54
2,32
12,66
3,91
67,58
100,00

MAJETEK

Sdružení sídlí a provozuje svoji činnost v prostorách, ve kterých působí Mateřská škola a
Základní škola, Ořechov. Na základě vzájemné spolupráce využíváme pronajaté prostory a
strojní zařízení bezúplatně, finančně se podílíme na nákladech za elektrickou energii.

18

Vlastní dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtu 022 a je účetně odepisován. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 do 40 tis.Kč, který je při pořízení účtován do
nákladů na účet 501 – spotřeba materiálu a dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis.Kč, který
je při pořízení účtován na účet 518 – Ostatní služby, je evidován jednak na účtech skupiny
028 (drobný hmotný majetek) a 018 (drobný nehmotný majetek), kam byl účtován v minulých
obdobích, a od roku 2006 je nově pořizovaný majetek evidován na podrozvahových účtech
skupiny 972.
Přehled stavu a pohybu majetku je uveden v následující tabulce.
Druh majetku

Stav k 1.1.2007

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2007

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)

12 139,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)

53 297,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

53 297,50 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 028)

304 932,04 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

304 932,04 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 972)

161 044,30 Kč

17 933,00 Kč

0,00 Kč

178 977,30 Kč

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek (účet 042)

159 065,00 Kč

32 500,00 Kč

161 565,00 Kč

30 000,00 Kč

Ve sledovaném roce 2007 byla pořízena nová multifunkční tiskárna Epson (3,6 tis.Kč),
kancelářská židle (4,2 tis.Kč) a dvě speciální pracovní židle (10,2 tis.Kč) k dílenským
ponkům. Dále bylo obnoveno nebo doplněno vybavení dílny drobným majetkem v pořizovací
ceně do 3 tis.Kč novými lampami, zásobníky a přepravkami na skladování, manipulačními
vozíky, nářadím (klíče, držák na vrtačky, zvedáky ponků, pilníky, dláta), nástěnkami a
rámečky, nový automobil byl doplněn povinnou výbavou, vše celkem v hodnotě 39,5 tis.Kč.
Žádný majetek nebyl vyřazen.
Z předchozího období byla evidována na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek
projektová dokumentace k plánované přístavbě dílny v Ořechově, která byla v průběhu roku
zastavena a převedena do provozních nákladů jako zmařená investice. Na základě nových
skutečností popsaných v úvodu byla vypracována výkresová dokumentace objektu
v Želešicích jako počátek nové investiční akce.
Dne 26.4.2008 předala slavnostně firma Kompakt, s.r.o. naši organizaci do pronájmu nový
„sociální automobil“ Renault Kangoo. Za osm měsíců provozu bylo ujeto 14.894 km,
spotřeba pohonných hmot činila 1.050,05 litrů za 31.276,90 Kč. Skutečná průměrná spotřeba
pohonných hmot 7,05 l / 100 km je pod normou dle technického průkazu 7,30 l / 100 km.



FONDY

Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic,
v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku i
hmotné dary, převod zisku za minulá účetní období a tvorbu z odpisů dlouhodobého majetku.
Ve sledovaném období organizace obdržela dary ve výši 32 tis.Kč na vypracování výkresové
dokumentace objektu v Želešicích, dalším příjmem fondu investic byl výsledek hospodaření
za rok 2006 ve výši 5,7 tis.Kč a účetní odpisy ve výši 10,67 tis.Kč. Čerpání fondu investic
bylo použito na financování stavebního povolení k přístavbě dílny v Ořechově a výkresové
dokumentace objektu v Želešicích.
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Fond vlastního jmění byl snížen o částku odpisu dlouhodobého majetku a zbývající části
darovaného a ve sledovaném roce spotřebovaného materiálu.
Přehled stavů a pohybů na fondech organizace je uveden v následujícím přehledu.
Název

Stav k 1.1.2007

Fond vlastního jmění
(účet 901)

Úbytky

Stav k 31.12.2007

209 352,50 Kč

32 500,00 Kč

175 446,00 Kč

66 406,50 Kč

12 507,85 Kč

48 377,07 Kč

32 500,00 Kč

28 384,92 Kč

Fond investic (účet 911)



Přírůstky

ZÁVAZKY

Organizace má pouze krátkodobé závazky, které jsou průběžně hrazeny. Jejich výčet
31.12.2007 je uveden v následujícím přehledu. Veškerý majetek, závazky i pohledávky byly
inventarizovány ke konci sledovaného období.
Druh závazku
Unicorn, a.s., Podolí
T-mobile, Praha
PALA, s.r.o., Troubsko
Dodavatelé
Zaměstnanci
Pojistné na sociální
zabezpečení
Veřejné zdravotní
pojištění
Závazky k institucím
soc. zabezpečení a
zdravotního pojištění
Daň z příjmů fyzických
osob
Přímé daně

vzniku
28.12.2007
25.12.2007
20.12.2007

Datum
splatnosti
2.1.2008
12.1.2008
3.1.2008

úhrady
2.1.2008
12.1.2008
3.1.2008

31.12.2007

20.1.2008

18.1.2008

22 406,00

31.12.2007

20.1.2008

18.1.2008

8 010,00

31.12.2007

20.1.2008

18.1.2008

31.12.2007

20.1.2008

18.1.2008

Kč
1 071,60
2 750,50
581,00
4 403,10
50 499,00

30 416,00
7 451,00
7 451,00

VIZE DO BUDOUCNA
V loňském roce jsme na tomto místě plánovali přístavbu v Ořechově. Situace se budoucím
přesídlením Mateřské školy a Základní školy Ořechov do Želešic radikálně změnila. Věříme,
že varianta pronájmu a rekonstrukce budovy v Želešicích bude úspěšná, že kompetentní
orgány nás podpoří a získáme potřebné peníze na tuto akci. A bude jich potřeba opravdu
hodně.
ZÁVĚR
Významnou událostí roku 2007 bylo zavedení do registru poskytovatelů sociálních služeb
MPSV, získání registrace jako „sociálně terapeutická dílna“. Jedná se o nutnou podmínku pro
možnost získávání dotací z MPSV a JMK. Na druhou stranu tato skutečnost přináší nárůst
administrativy a riziko dalšího přetížení týmu.
Se zavedením do registru poskytovatelů sociálních služeb souvisí též vypořádání se se
standardy kvality poskytování sociálních služeb. Je nutné, navzdory některým stránkám
souvisejícím se zaváděním těchto norem, zachovat základní principy práce s našimi uživateli,
samozřejmě při dodržení zákonných norem.
Definice obsahu služeb sociálně terapeutických dílen našemu zaměření vyhovuje, avšak
některé stránky našeho systému práce definovaný obsah sociálně terapeutické dílny přesahují.
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Je to díky pozitivním výsledkům dlouhodobého působení na naše pracovníky s handicapem a
jejich vlastnímu úsilí.
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Mateřská škola a Základní škola, Ořechov
Slepíši, Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování (ATM)
pro zdravotně postižené, Tasov (kraj Vysočina)
Práh, občanské sdružení, Brno – Tuřany
Chráněné bydlení sv. Michaela, Oblastní charita Brno

PODĚKOVÁNÍ
Naše upřímné poděkování patří všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří nám
finančně umožňují či jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání.

Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Úřad práce Brno – venkov
Obec Ořechov
Pila Belcredi Líšeň s.r.o., http://www.belcredi.cz/
ADEMO s.r.o., http://www.ademo.cz/
Ing. Rudolf Patočka – LIGNOSPOL, http://www.lignospol.cz/
Ing. Jan Trecha, správa sítí, www.trecha.eu
Stavimal, http://www.stavimal.cz
JUDr. Renata Kačerková
Kompakt, s.r.o., http://www.kompakt-cr.cz/
a všichni sponzoři, kteří koupí reklamy umožnili pořízení našeho auta
a další nejmenovaní příznivci
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