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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.
Orgánem řízení je předsednictvo sdružení tvořené předsedou a místopředsedou,
kteří jsou statutárními zástupci. V současné době má sdružení čtyři členy.
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V růžovém sadu
Komenského 4
664 44 Ořechov u Brna
internet: www.vruzovemsadu.cz
Tel.: +420 734 606 493
E-mail: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
IČ:

266 056 01

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
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, Želešice:
Mgr. Leoš Huzlík
mobil: +420 731 109 181
E-mail: skolahrou.zelesice@volny.cz

2

D
DÍÍLLN
NA
AN
NA
AV
VÝ
ÝR
RO
OB
BU
UO
OR
RIIG
GIIN
NÁ
ÁLLN
NÍÍCCH
HV
VÝ
ÝR
RO
OB
BKKŮ
Ů
A
AH
HR
RA
AČČE
EKK Z
ZE
ED
DŘ
ŘE
EV
VA
AV
VR
RŮ
ŮŽ
ŽO
OV
VÉ
ÉM
MS
SA
AD
DU
U

O výrobcích
Výrobky z dílny V růžovém sadu vznikají zpracováním dřeva různých druhů listnatých
stromů. Hlavní používanou technologií je rašplování, některé součásti jsou dlabané
řezbářskými dláty. Pro dokončování používáme broušení, olejování, voskování nebo
barvení mořením a nátěr vodou ředitelným lakem. Veškeré nátěrové hmoty jsou v
profesionální kvalitě a zdravotně nezávadné. Charakteristickou podobu našim
výrobkům dává řešení detailů barevnými čalounickými hřebíky. Ve výrobním
programu převažuje ruční práce.

O dílně
V dílně pracuje deset plně invalidních lidí s mentálním handicapem, kteří nemají
šanci na umístění na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří přes svůj handicap nechtějí být
jen objektem péče, ale sami mají potřebu být aktivní a prospěšní. To jim umožňuje
speciální a originální výrobní program vyvinutý s nimi a jen pro ně.
O přímou práci s pracovníky s handicapem se starají dva asistenti. Provoz
organizace zajišťuje vedoucí dílny, ekonomka a účetní. Na pozici příprava polotovarů
a údržbářské práce zaměstnáváme invalidního pracovníka s duševní diagnózou.
Provoz naší dílny je závislý na dotacích. Zisk z prodeje výroků je zlomkem rozpočtu
organizace. Stupeň handicapu pracovníků neumožňuje výraznou změnu v poměru
získání finančních zdrojů z vlastní činnosti oproti zdrojům z dotací a darů.

O práci s lidmi s mentálním handicapem

Je velmi důležité neustále hledat správnou míru podpory, kterou člověku s mentálním
postižením chceme poskytnout. Pokud podpora je příliš velká, člověka více
handicapujeme než ve skutečnosti je. Stejně nebezpečné je handicap popřít. Může
dojít k přetížení nebo k manipulaci člověka do situace, kterou nezvládne.
Při tvoření systému fungování dílny V růžovém sadu přebíráme modely z běžného
života, běžného pracoviště. Usilujeme o to, abychom speciální podmínky vytvářely
jen tam, kde je to nutné. Nechceme uměle potlačit odlišnost lidí s mentálním
postižením od „běžných lidí“ ani originalitu jednotlivých osobností, naopak chceme,
aby se originalita konkrétních jedinců promítla do jejich práce, do jejich výrobků, do
prezentace jejich díla, do jejich interakce se světem. V tomto vidím pravý smysl
integrace, ne ve splynutí odlišných lidí s většinovou společností, ale v obohacení
jejich originálností.
Náš běžný každodenní život je do značné míry ritualizovaný. Spoustu denních
činností provádíme pravidelně a automaticky. Šetří nám to čas a mentální energii pro
situace, ke kterým musíme přistupovat kreativně (tvořivě). U lidí s mentálním
handicapem je tato ritualizace ještě důležitější, nejvíce důležitá je pro lidi s autismem.
Dbáme na dodržování pravidelného organizačního a pracovního režimu, díky tomu
jsou naši pracovníci samostatnější, fixují se základní pracovní návyky.
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Naši pracovníci s mentálním handicapem jsou zdravě sebevědomí lidé. Je to proto,
že díky pravidelnému dennímu rytmu mají svůj čas a události dne pod vlastní
kontrolou. Je to proto, že zažívají úspěch při své práci. Je to proto, že zažívají
ocenění ostatních lidí, kteří produkty jejich práce obdivují a kupují. V neposlední řadě
je to i proto, že si plně uvědomují, že to co dělají je skutečné, že to není „hra na
práci“. Musí vynaložit skutečné, a ne malé úsilí, aby byli úspěšní. Výše finanční
odměny, kterou za svou práci dostávají, je závislá na jejich skutečně odvedeném
výkonu. Pracovníci s postižením cítí, že nejsou objektem péče o ně samotné, ale že
spolupracují na našem společném díle.
Pro zvládnutí pracovních postupů, které vedou ke kvalitnímu hotovému výrobku, není
hlavním limitem mentální úroveň konkrétního člověka, ale jeho motivace. Dlouholetá
zkušenost říká, že mnohem úspěšnější je člověk s větším mentálním handicapem
nebo i s dalšími problémy, ale kterého se podaří pro práci namotivovat, který sám
chce něco dokázat a potřebuje především příležitost. Jsou však lidé, jejichž handicap
je minimální nebo žádný, a přesto úspěšní nebudou. Někdy je to i bohužel
zafixovanou životní zkušeností „že stačí do práce docházet“.
Jako každá dobře fungující firma i dílna V růžovém sadu stojí především na kvalitních
lidech. Nemohli bychom fungovat, pokud by se asistující personál často měnil.
Zapracování nového asistenta do dílny trvá více než jeden rok. Zapracování nového
pracovníka (s mentálním handicapem) v dílně trvá také nejméně rok, většinou déle.
Nový pracovník (s mentálním handicapem) musí projít nejdříve učednictvím, než
získá statut pracovníka. V dílně pracují někteří lidé s postižením, kteří spoluvytvářeli
základy výrobního programu v devadesátých letech. Za celou dobu existence dílny
jako samostatné organizace od roku 2003 nedal ani nedostal žádný pracovník s
handicapem výpověď.

O autorovi
Bc. Vladimír Procházka, předseda občanského sdružení V růžovém sadu a vedoucí
dílny, je autorem výrobního programu a systému práce s lidmi s mentálním
handicapem dílny V růžovém sadu. Vyučen je stolařem, maturitu získal v oboru
nábytkářská výroba a bakalářskou zkoušku z oboru psychologie na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Od roku 1991 pracuje s lidmi s mentálním postižením.

Podoba čistě náhodná
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KAPACITA DÍLNY
Po získání stávajících prostor v roce 2009 se kapacita dílny ustálila na 10 místech
pro lidi s mentálním handicapem na celou provozní dobu a 4 místech pro krátkodobé
pobyty či praxe žáků speciálních škol.

Historie

V roce 2003 začíná dílna fungovat a v ní pracují 3 stálí pracovníci (uživatelé) na celou
dobu provozní dobu.
V roce 2004 ke 3 stálým pracovníkům (uživatelům) na celou dobu provozní doby
přibývají 2 žáci speciální školy na praxi několik hodin týdně.
V letech 2005 až 2007 v dílně pracují 4 stálí pracovníci (uživatelé) po celou dobu
provozní doby a 1 místo je využíváno na nepravidelnou praxi dle požadavku
partnerské školy.
V roce 2008 přichází pátý stálý pracovník (uživatel) na celou dobu provozní doby,
zůstává 1 místo na nepravidelnou praxi dle požadavku partnerské školy
nebo pro zájemce o budoucí přijetí do dílny.
V roce 2009 dochází k přestěhování do nově pronajatých prostor a kapacita dílny se
zvyšuje až na 10 stálých pracovníků (uživatelů) a tato je naplňována
postupně. Ke konci roku 2009 pracovalo v dílně 7 pracovníků s handicapem.
Dále byla realizována praxe se 3 žáky ze dvou speciálních škol.
V roce 2010 je kapacita dílny v počtu 10 stálých pracovníků (uživatelů) naplněna,
jeden z této skupiny dochází do dílny zatím jedenkrát týdně (dokončuje
školní docházku v praktické škole). I nadále probíhá praxe se 4 žáky
speciální školy.

Radek Havlíček

Pavel Paleček

5

Z
ZA
AM
MĚ
ĚS
ST
TN
NA
AN
NCCII S
SD
DR
RU
UŽ
ŽE
EN
NÍÍ
vedoucí dílny

Bc. Vladimír Procházka,

ekonomka, zástupce vedoucího

Ing. Marie Lhotská,

asistenti v dílně

Bc. Petr Slabý
Bc. Kateřina Ochová Ivanová

účetní

Ing. Květuše Peštuková (0,5 úvazku)

pracovník pro přípravu polotovarů a údržbu

Zdeněk Malinka (0,25 úvazku)

pracovníci se zdravotním postižením (uživatelé sociální služby)
Dalibor Kopuletý
Petr Procházka
Radek Havlíček
Milan Holub
Pavel Paleček
Richard Maršík
učedníci (uživatelé sociální služby)
Klára Müllerová
Stanislav Žák
Adéla Bártová
Bořivoj Vrzala
S internetem, počítačovou a grafickou stránkou
na dohodu o provedení práce vypomáhá
Mgr. Klára Homolová
Na přípravě polotovarů a v údržbě vypomáhal
na dohodu o provedení práce
Ing. Ondřej Gerbrich

Petr Slabý
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NOVÍ PRACOVNÍCI
6.9.2010 byla přijata na
pozici asistenta v dílně Bc.
Kateřina Ochová Ivanová.
Kateřina u nás v minulosti
absolvala studentskou praxi
a sbírala podklady pro svou
bakalářskou práci.
Adéla Bártová nastoupila
do naší dílny 1.10.2010.
Je absolventkou základní
speciální školy Ibsenova
v Brně a je kamarádkou
Klárky Müllerové, se kterou
chodila do stejné školy.

15.3.2010 nastoupil
do dílny Stanislav Žák.
Standa je, jak o sobě
s oblibou říká, místní,
tedy z Ořechova.
Standa i Adélka jsou velmi
šikovní, pracovití, snadno
se začlenili do stávajícího
kolektivu a rychle se
zapracovávají.
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Zdeňka Malinku jsme
nejprve přijali na zkoušku.
Jako invalidní důchodce
s duševním handicapem
nemohl nikde najít práci a
chtěli jsme mu pomoci.
Situace se obrátila, Zdeněk
Malinka se stal
zaměstnancem a nyní
pomáhá on nám. Připravuje
na strojích polotovary pro
ruční výrobu, podílí se na
výrobě samotné a vykonává
drobné práce v údržbě.

Bořivoj Vrzala k nám
chodí od října, zatím na
jeden den v týdnu v rámci
praxe při praktické škole,
je tedy spolužákem Adély
Bártové a Kláry Müllerové
z Ibsenky. Bořík se začlenil
do kolektivu dílny a po
dokončení školy bude
v Růžovém sadu pracovat
každý den.
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V době prázdnin 2010 provedla Obec Ořechov výměnu všech oken a zateplení celé
budovy, která získala nový kabát a elegantní vzhled. Sdružení V růžovém sadu
obdrželo od Nadace VINCI v České republice nadační příspěvek na vybudování
bezbariérového vstupu do budovy. Samotná instalace vyrobené ocelové lávky a
napojení na stávající chodník byla provedena až v říjnu po dokončení zateplení
objektu. Takto jsme získali samostatný bezbariérový vstup do námi využívaných
prostor.

Před opravou.

Po opravě a s novým bezbariérovým vstupem.

Zatěžkávací zkouška.

9

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na oslavu nově získaných a opravených prostor pro naši dílnu jsme 18. května
zorganizovali Den otevřených dveří. Hlavním důvodem byla potřeba poděkovat našim
dárcům a podporovatelům. Byli pozváni všichni, kteří nás podporují dlouhodobě, dále
zástupci nadací a firem, kteří svými dary umožnili realizaci oprav pronajatých prostor
a nákup potřebného vybavení.

Šmankote, co ten šéf zase plantá?

Rádi jsme přivítali zástupce Mateřské
školy, Základní školy a Praktické školy
Brno Ibsenova, její žáci pod vedením
paní
učitelky
Víty
Procházkové
namalovali obrazy, které se staly
trvalou součástí našeho interiéru. Den
otevřených dveří V růžovém sadu byl
současně vernisáží této stálé expozice.
K výstavě obrazů žáků speciální školy
na Ibsenové Brno řekl pár slov ředitel
školy PaedDr. Petr Hanák, Ph.D..
Neopakovatelnou atmosféru celé akci
dal koncert zcela originální kapely
originálních lidí s originální tvorbou
BeneBend z občanského sdružení
Benediktus v Modletíně u Chotěboře.
Každý kdo přišel, mohl si prohlédnout
naše dílny i další prostory, potěšit se
z uměleckých děl žáků Ibsenky či spolu
jen tak pobesedovat při chutném
občerstvení.
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Pracovníci z Růžového sadu podávali
zájemcům zasvěcený výklad i s
ukázkami výroby.

Kdo chtěl, mohl si u nás nakoupit
originální výrobky, obsloužili ho naši
usměvaví prodavači.

Dobrou náladu si všichni zúčastnění mohli odnést zcela zdarma stejně jako kolegové
Dalibor a Standa.
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Veletrh Pro dítě na BVV 11.3. – 14.3.2010
Tohoto veletrhu jsme se zúčastnili již potřetí s cílem prezentovat a prodávat naše
výrobky, především dřevěná autíčka, a udržovat povědomí o naší činnosti a
produktech.Stejně jako minulý rok jsme naši účast řešili v součinnosti s dílnou
Sansimon s.r.o.
Na stánku byla umístěna předváděcí autodráha, na které byla umožněna hra malým
návštěvníkům, a dále přenosný regál s výrobky. Prezentace se postupně zúčastnili a
ruku k dílu přiložili všichni pracovníci. Výtěžek cca 10 tis. Kč je mimo jiné i potvrzením
zájmu o naše hračky.
25.5.2010 v naší dílně natáčela reportáž Česká televize Ostrava do pořadu Hledám
práci. Pořad byl odvysílán na ČT2 23.6.2010.
Ve dnech 1. - 18.6.2010 byla
zapůjčena naše předváděcí
autodráha v mateřském centru
Robátko v Židlochovicích.
Na Bohunické vítání léta
27.6.2010 nás pozval
místostarosta městské části
Bohunice pan Crha. Akce byla
organizátory precizně připravena,
avšak z hlediska prodeje našich
výrobků ji nelze považovat za
úspěšnou.
Zámecká slavnost
v Židlochovicích 5.9.2010 patří
rozhodně k těm úspěšnějším.
23.9.2010 jsme v rámci dobrých vztahů s ostatními nájemci v budově ořechovského
kulturniho centra prezentovali naši činnost pro pracovníky z knihoven na Brně –
venkově, kteří měly pracovní setkání v místní ořechovské knihovně.
4. - 8.10.2010 prezentovali pracovníci Lidové knihovny v Rosicích naši autodráhu
po místních školkách. Následně byla autodráha vystavena v prostorách knihovny na
zámku v Rosicích.

27.11.2010 a 5.12.2010 prodávali členky Soroptimist klubu Brno naše výrobky
v Sokolovně v Brně - Řečkovicích.
2.12.2010 výbornou prodejní akci zorganizovali studenti Gymnázia J. G. Mendela a
sami prodávali i naše výrobky.
8. - 10.12.2010 pořádala Mateřská škola a Základní škola Želešice předvánoční
jarmark, kterého jsme se také zúčastnili.
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5.12.2010 byla v
Galerii Skleněnka
v Březině zahájena
výstava Budiž světlo
s čertí merendou.
K vidění byly svícny a
čertíci z všemožných
materiálů. Na
prodejní výstavu jsme
dodali dřevěné svícny
i čertíky. O hudební
doprovod se
postarala čertovsky
skvělá kapela ČOPR.
Nechyběla ani
ochutnávka
medovinky.
Na 14.12.2010 jsme dostali nabídku společnosti PPG Industries uspořádat jarmark
našich výrobků a prezentaci dílny V růžovém sadu v prostorách jejich společnosti.
Akci samotné předcházela propagace jarmarku mezi zaměstnanci a součástí byla i
prezentace práce občanského sdružení V růžovém sadu. Dostalo se nám vřelého
přijetí a z hlediska zájmu o informace i množství prodaných výrobků se jednalo o
nejúspěšnější prodejní akci roku 2010. Děkujeme panu Radku Himerovi a všem jeho
pracovníkům, kteří tuto akci připravili.
Z E-mailu:
Vážený pane Procházko,
Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za
realizaci malého „vánočního jarmarku“ a
prezentace sdružení. Potěšilo mě, že naši
zaměstnanci měli velký zájem o výrobky Vašich
zaměstnanců a vzájemně jsme se tak mohli
obohatit ☺
Věřím, že určitě najdeme příležitost pro další
spolupráci.
V příloze najdete společné 2 fotky ze závěru
akce.
Přeji Vám i Vašim zaměstnancům spokojené a
pohodové svátky!
Eva Vykoukalová
Shared Financial Service Center
HR Manager
PPG Industries Czech Republic
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Stáž
a
závěrečnou
diplomovou práci v naší dílně
realizoval dnes již Ing. Ondřej
Gerbrich.
Tento
student
překvapil svými řemeslnými
dovednostmi a zkušenostmi.
V rámci své diplomové práce
připravil technologii na výrobu
sponek do vlasů. Tuto jeho do
detailu
propracovanou
technologii nadále využíváme
jako jediný převzatý výrobní
program. I nadále s Ondřejem
Gerbrichem,
nyní
již
doktorandským
studentem
Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně,
spolupracujeme
a
poskytujeme mu zázemí pro
jeho další činnost.

7.6.2010 jsme přivítali paní učitelky a žáky speciální školy Ibsenova v Brně. Přišli se
podívat, jak si vede jejich bývalá spolužačka Klárka Müllerová. Tato návštěva byla
impulzem pozdějších jednání o přijetí dalších dvou žáků z této školy.
23.3.2010 jsme na požádání PhDr. Jarmily Pipekové, Ph.D. z Masarykovy univerzity
prezentovali naši práci studentům speciální pedagogiky. Scénář byl osvědčený:
ukázka výrobků a pracovních postupů s aktivním zapojením našich pracovníků
s handicapem do prezentace, možnost vyzkoušení si vlastní práce samotnými
studenty a následná beseda s Vladimírem Procházkou.

21.10.2010 v rámci již tradiční spolupráce proběhla přednáška a prezentace pro
studenty psychologie z Katedry sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pod
vedením PhDr. Jana Vančury, Ph.D.
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22.10.2010 nás navštívily maminky a děti z Klubu dětí s downovým syndromem.
Maminky se zajímaly o perspektivu pracovního uplatnění dětí s tímto handicapem a
děti se vyřádily na naší dřevěné autodráze.
12.11.2010 již po druhé přijeli
pracovníci občanského sdružení Benediktus
z Modletína. Předávali jsme jim zkušenosti se zřízením a provozem sociálně
terapeutické dílny. Naše vzájemná spolupráce byla zahájena výše zmiňovaným
koncertem jejich unikátní kapely BeneBend u příležitosti Dne otevřených dveří.
Kromě již jmenovaných školení, exkurzí a přednášek jsme umožnili dlouhodobou
praxi studentovi Katedry sociálních studií Masarykovy university z oboru psychologie.
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22.3.2010 se uskutečnila pracovní schůzka na téma zaměstnávání lidí
s mentálním handicapem u Slepíšů v občanském sdružení v Tasově.
Diskutovalo se o praktických i teoretických zkušenostech z práce s lidmi s mentálním
handicapem. Akce byla součástí dohodnuté dlouhodobé spolupráce mezi již
zmíněnými zástupci Fakulty sociálních studií PhDr. Janem Vančurou, Ph.D., Mgr.
Alešem Neusarem, Vladimírem Procházkou, předsedou sdružení V růžovém sadu a
Štěpánem Axmanem, zástupcem sdružení Slepíši. Účelem této dlouhodobé
spolupráce je propojení praxe a teorie, tato spolupráce je oběma stranami
hodnocena jako prospěšná a potřebná.
17.3.2010 proběhla poznávací exkurze v ÚSP Zboží ve Zboží u Světlé nad
Sázavou.
Účelem této cesty byla výměna praktických zkušeností z práce s lidmi s mentálním
handicapem. Návštěva proběhla za účasti autora Axmanovy techniky modelování,
který zde zřizoval dílnu pro lidi s mentálním handicapem provozovanou Ústavem
sociální péče Zboží, kde tuto techniku využívají. V dílně pracuje 8 mužů s mentálním
handicapem a jeden asistent. Dojíždí vlastním mikrobusem na detašované
pracoviště. Tato dílna dala šanci pracovní realizace i lidem, kteří se dříve v žádných
jiných aktivitách pořádaných ústavem neuplatnili. Poznatky a vlastní zkušenosti byly
prezentovány pracovníkem panem Dubským a ředitelem zařízení panem Kubátem.
Domluvili jsme návštěvu celého osazenstva dílny v našem zařízení, která se
uskutečnila 10.5.2010.
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OZDRAVNÝ POBYT V LAŽÁNKÁCH

V dnech 5.6. – 11.6.2010 jsme již potřetí vyjeli s našimi pracovníky do hotelu
Vyhlídka v Lažánkách.
Ozdravný pobyt je koncipován jako setkání pracovníků V růžovém sadu s pracovníky
sdružení Slepíši. K účasti jsou též zváni rodinní příslušníci personálu. Smyslem takto
rozšířené skupiny účastníků je vytváření nových sociálních kontaktů a možnost
neoddělovat pracovníky personálu od vlastních rodin.
Ozdravný pobyt splnil svůj účel byl všemi účastníky pozitivně hodnocen a tady je pár
dokumentačních záběrů.

Před výpravou a na výpravě.
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Ve čtvrtek 24.6.2010 odpoledne jsme uskutečnili naše tradiční červnové setkání
pracovníků, rodičů a dalších pozvaných přátel, abychom jim představili výsledky naší
práce a informovali je o plánech do budoucna.
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Tradiční spolupráce s naší hlavní partnerskou školou Mateřskou školou a Základní
školou, Želešice pokračuje. Zajišťovali jsme praxi v dílně pro čtyři žáky speciální
školy. Výuka probíhala střídavě v Želešicích a v Ořechově. Přijali jsme jednu žákyni,
která navštěvovala naší dílnu v rámci spolupráce s Mš a Zš Želešice po ukončení její
školní docházky. Její přechod k nám se však nezdařil. Žákyně strávila v dílně
prakticky jeden den a rozhodla se spolupráci ukončit.
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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 31.12.2010 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha), která
je součástí této zprávy. Zhodnocení údajů v ní obsažených je provedeno
v jednotlivých následujících oddílech.
Občanské sdružení provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů jako svoji hlavní
činnost, jiné doplňkové činnosti neprovádí a na správu sdružení nevynakládá žádné
specifické náklady, veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na poskytování
sociální služby – sociálně terapeutické dílny.
V roce 2010 pokračoval svým druhým rokem tříletý projekt Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a na základě
Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP bylo zajištěno financování
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Z hlediska personálního byl doplněn a stabilizován pracovní tým i dvě skupiny
pracovníků uživatelů. Nadále probíhá spolupráce se „speciálními“ školami Želešice a
Ibsenka v Brně.
K 31.12.2010 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření ve výši
10.231,21 Kč a po schválení valnou hromadou sdružení bude převeden do fondu
investic a rezervy.
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Výši, strukturu a porovnání provozních výnosů organizace zobrazuje následující
tabulka.

PŘÍJMY

Tržby za výrobky
Tržby za služby k vlastní výrobě
Tržby za reklamu
Tržby za sociální služby (OPLZZ)
tržby z vlastní výroby celkem
Změna stavu zásob
Aktivace
Úroky
Ostatní výnosy
Dary
Členské příspěvky
Úřad práce
VÝNOSY CELKEM

Kč

Kč

%

v roce 2009

v roce 2010

celkových
výnosů

166 338,00
145 797,00
1 195,40
615,00
26 500,00
2 016 202,15 2 255 722,84
2 210 235,55 2 402 134,84
-3 970,00
7 212,00
0,00
6 825,00
1 029,45
857,32
18 362,00
50 031,00
102 339,00
32 543,40
2 500,00
2 500,00
188 583,00
252 804,00
2 519 079,00 2 754 907,56

5,29
0,02
0,00
81,88
95,36
0,26
0,25
0,03
1,82
1,18
0,09
9,18
100,00
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Celkové roční provozní výnosy ve výši 2.754,91 tis. Kč jsou z 81,9 % kryty plněním
ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP uzavřené
s Jihomoravským krajem na zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny
v Jihomoravském kraji. Jedná se o podíl 33,38 % z celkové částky (6 707 263 Kč)
uvedené smlouvy, v rámci tříletého období činí čerpání z této smlouvy po dvou letech
realizace 63,48 %. Zvýšení výnosů o 235,83 tis. Kč oproti předchozímu období
zajistilo doplnění realizačního týmu na 4,75 úvazku k 31.12.2010, tj. zvýšení z 3,41
přepočtených úvazků (včetně DPČ) v roce 2009 na 3,94 v roce 2010.
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z Úřadu práce
ve výši 252,8 tis. Kč se na celkových výnosech podílí 9,18 %, zvýšení o 64 tis. Kč je
způsobeno zaměstnáním lidí se zdravotním postižením ve větším rozsahu. Příspěvek
kryje osobní náklady sedmi pracovníků s handicapem, tj. 3,76 přepočtených úvazků
zaměstnanců s těžším zdravotním postižením (třetí stupeň invalidity), v roce 2009 je
jednalo o šest pracovníků (2,95 přepočtených úvazků).
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb ve výši 146,41 tis. Kč se na celkových
výnosech podílí nemalými 5,31 %.
Dar Nadace Charty 77 a finanční dary jednotlivců přispěly do provozních výnosů 1,18
%. Konto Bariéry nám darem ve výši 30 tis. Kč umožnilo nákup nových rašplí
s ručním sekem, které jsou hlavním používaným nástrojem našich pracovníků. I
výrobce rašplí AJAX & BLUNDELL, a.s., Jihlava nám vyšel vstříc příznivou cenou.
Dary jednotlivců přispěly k uspořádání dne otevřených dveří u příležitosti zahájení
činnosti v nových rozšířených prostorách.
Informace o investičních příjmech a jejich využití jsou uvedeny v části Fondy.
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Provozní náklady organizace dosáhly ve sledovaném roce 2.744,68 tis. Kč a ke
zvýšení ve srovnání s předchozím rokem došlo o 227 tis. Kč (9 %).
V roce 2010 bylo největší úsilí věnováno doplnění a stabilizaci pracovního kolektivu,
jak ze strany zaměstnanců zajišťujících sociální službu a provoz, ale i ze strany
doplnění pracovníků (uživatelů) do plné kapacity dílny. Zvýšené osobní náklady cca o
450 tis. Kč (29 %) umožnily navýšení pracovního úvazku ekonomky a zaměstnání
dalšího invalidního pracovníka na pozici příprava výroby. Z důvodu personálního
navýšení došlo také ke zvýšení poskytovaného příspěvku na stravování o 10 tis. Kč
(29 %).
Další výraznější zvýšení nákladů je v oblasti služeb, a to o 50 % za nájemné
z důvodu již celoročního pronájmu nových prostor, nominální nájemné je beze
změny. Ze stejného důvodu jsou vyšší náklady za energie o 10 % a pojistné o 43 %.
Stavební úpravy a nové vybavení zatížilo náklady organizace navýšením odpisů
dlouhodobého majetku o 77 %. Plnění povinností v oblasti bezpečnosti a hygieny
práce v rozšířeném provozu si vyžádalo nové studie a posudky za cca 15 tis. Kč
uvedené ve skupině ostatní služby. V oblasti opravy a údržby byly provedeny nové
nátěry dveří a zárubní za cca 22,5 tis. Kč.
O radost z nových prostor i nových možností jsme se podělili s širokou veřejností u
příležitosti dne otevřených dveří, občerstvení si vyžádalo 7,5 tis. Kč.
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V ostatních skupinách nákladů je čerpání srovnatelné s minulým obdobím nebo
výrazně nižší, neboť nedocházelo k nákupu novému vybavení ani mimořádným
opravám.
Struktura a výše nákladů v roce 2010, porovnání s rokem 2009, procentní podíl i
čerpání z Individuálního projektu dle Smlouvy o poskytování sociálních služeb
č.498/08/OSV-IP je uvedena v následující tabulce:

VÝDAJE

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
plyn
vodné, stočné
energie celkem
opravy a údržba strojů
opravy a údržba auta
opravy a údržba budovy (dílny)
opravy a údržba celkem
software, SW služby
nájemné
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, auto)
bankovní poplatky
pojistné
silniční daň, poplatky, penále, škody
jiné celkem
odpisy dlouhodobého majetku
odpisy celkem
stravování zaměstnanců
náhrada v pracovní neschopnosti
ostatní sociální náklady celkem
hrubé mzdy
ostatní osobní náklady (DPČ)
ostatní osobní náklady (DPP)

Kč

Kč

%

Kč z OPLZZ

v roce 2009

v roce 2010

celkových
výdajů

v roce 2010

42 400,76
37 130,00
14 236,00
1 753,00
258,00
299 291,00
39 660,20
434 728,96
48 954,35
41 700,00
3 700,00
94 354,35
6 027,00
13 458,00
116 166,00
135 651,00
12 380,80
67 666,00

42 515,69
14 409,98
19 412,00
21 992,40
677,85
73 230,20
42 298,40
214 536,52
40 942,81
56 358,55
7 369,30
104 670,66
8 415,60
453,00
22 505,00
31 373,60
12 380,80
101 750,00

1,55
0,53
0,71
0,80
0,02
2,67
1,54
7,82
1,49
2,05
0,27
3,81
0,31
0,02
0,82
1,14
0,45
3,71

34 628,20
13 985,98
18 762,00
21 992,40
260,00
24 282,80
36 467,40
150 378,78
40 942,81
56 358,55
7 369,30
104 670,66
8 415,60
453,00
22 505,00
31 373,60
4 476,80
101 750,00

76 577,00
156 623,80
3 739,00
40 413,00
3 504,00
47 656,00
9 133,00
9 133,00
549,00
549,00
2 589,00
2 595,00
21 726,00
2 688,00
29 598,00
17 562,00
17 562,00
35 620,00
760,00
36 380,00
1 092 582,00
88 000,00
22 500,00

101 024,80
215 155,60
3 473,00
35 055,00
3 518,00
42 046,00
11 074,00
11 074,00
7 535,97
7 535,97
0,00
3 242,00
31 048,00
1 890,00
36 180,00
31 132,00
31 132,00
45 980,00
0,00
45 980,00
1 487 765,00
3 300,00
26 250,00

3,68
7,84
0,13
1,28
0,13
1,53
0,40
0,40
0,27
0,27
0,00
0,12
1,13
0,07
1,32
1,13
1,13
1,68
0,00
1,68
54,21
0,12
0,96

59 180,00
165 406,80
3 473,00
35 055,00
3 518,00
42 046,00
11 004,00
11 004,00
0,00

21 824,00
1 890,00
23 714,00
0,00

0,00
1 260 613,00
11 250,00
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Kč

Kč

v roce 2009

v roce 2010

sociální pojištění
zdravotní pojištění
osobní náklady celkem

257 448,00
94 680,00
1 555 210,00

369 991,00
117 686,00
2 004 992,00

13,48
4,29
73,05

322 482,00
116 092,00
1 710 437,00

NÁKLADY CELKEM

2 517 446,11

2 744 676,35

100,00

2 239 030,84

VÝDAJE

%
celkových
výdajů

Kč z OPLZZ
v roce 2010

M
MA
AJ
JEET
TEEKK
Majetek organizace ke konci sledovaného období roku 2010, jeho rozčlenění je
uveden v následujícím přehledu.
Druh majetku
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)

Stav k 1.1.2010

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2010

12 139,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

0,00 Kč

195 595,44 Kč

0,00 Kč

195 595,44 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)

122 198,50 Kč

172 000,00 Kč

0,00 Kč

294 198,50 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)

613 007,30 Kč

15 681,00 Kč

0,00 Kč

628 688,30 Kč

Stavby (účet 021)

V roce 2010 byla dokončena a stavebním úřadem odsouhlasena stavební úprava
pronajaté části budovy, která je samostatně evidována na účtu 021 – stavby a účetně
odepisována. V rámci technického zhodnocení se jednalo o sádrokartonové příčky,
úpravy elektroinstalace, osvětlení, osamostatnění topné soustavy, doplnění
stávajících radiátorů termostatickými hlavicemi a zbudování počítačové sítě.
Do majetku na účtu 022 – samostatné movité věci byla ve výši 172 tis. Kč pořizovací
ceny zaevidována bezbariérová plošina umožňující vstup do objektu, její pořízení
umožnil finanční příspěvek Nadace Vinci v ČR.
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), a na podrozvahových účtech skupiny 972. Ve sledovaném roce
byly pořízeny dvě kancelářské židle a ve vlastní režii vyroben regál na hotové výrobky
ve vstupním prostoru organizace.
Nezbytný pomocník Renault Kangoo, rok výroby 2007, pronajatý jako „sociální
automobil“, si v roce 2010 vyžádal 1.285,97 litrů benzínu v ceně 40,35 tis. Kč a ujel
18.114 km. Průměrná roční spotřeba pohonných hmot 7,01 l / 100 km splňuje normu
výrobce (7,3 l / 100 km). Kromě opravy a výměny pneumatik prodělalo dvě havárie.
Oprava po první byla uhrazena plně z pojistného plnění, u druhé se organizace
podílela spoluúčastí 10 tis. Kč, ale tato se týká účetního období roku 2011.
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Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic,
v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení
dlouhodobého majetku, převod zisku za minulá účetní období a tvorbu z odpisů
dlouhodobého majetku.
Do fondu vlastního jmění byl zaúčtován nadační příspěvek ve výši 172 tis. Kč na
vybudování bezbariérové plošiny od Nadace VINCI v ČR.
Fond investic byl navýšen o výsledek hospodaření roku 2009 ve výši 858,29 Kč a
odpisy dlouhodobého majetku ve výši 16 311 tis. Kč. Prostředky fondu ve výš 3 tis.
Kč byly použity na zajištění osvětlení u vstupu do budovy. Přijaté dary ve výši 29 tis.
Kč zůstávají ve fondu k použití v dalším období.
Přehled stavu a pohybů na fondech organizace:
Název
Fond vlastního jmění
(účet 901)
Fond investic
(účet 911)

Stav k 1.1.2010

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2010

269 764,14 Kč

174 908,80 Kč

31 132,00 Kč

413 540,94 Kč

68,88 Kč

-8 833,71 Kč

-47 091,20 Kč

38 326,37 Kč

Další účetní pohyby jsou dány opravou metodiky účtování darů na investice
z veřejných zdrojů a jejich použití v minulých obdobích.
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Závazky organizace k 31.12.2010 jsou uvedeny v následujícím přehledu. Krátkodobé
závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá záloha byla přijata v průběhu roku 2009
na poskytování sociální služby v rámci Smlouvy o poskytování sociálních služeb
č.498/08/OSV-IP a bude zúčtována k 31.12.2011.

Druh závazku
Obec Ořechov
Aukro
Dodavatelé
Zaměstnanci

Kč
1 730,49
11,10
1 741,59

vzniku
29.12.2010
31.12.2010

Datum
splatnosti
12.1.2011
21.1.2011

úhrady
10.1.2011
10.1.2011

118 971,00

31.12.2010

20.1.2011

17.1.2011

Pojistné na sociální
zabezpečení

46 539,00

31.12.2010

20.1.2011

17.1.2011

Veřejné zdravotní
pojištění

18 051,00

31.12.2010

20.1.2011

17.1.2011

Daň z příjmů fyzických
osob

16 695,00

31.12.2010

20.1.2011

17.1.2011

Dlouhodobá záloha z
programu OPLZZ

838 408,00

v průběhu
roku 2009

31.12.2011

Ke konci účetního období byla provedena inventarizace veškerého majetku, závazků
i pohledávek.
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Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje v rámci veřejnosprávní kontroly prověřil
hospodaření s veřejnými prostředky i úroveň poskytování sociálních služeb včetně
plnění podmínek při realizaci individuálního projektu dle smlouvy č. 498/08/OSV-IP.
Kontrola konstatovala naplňování podmínek uvedené smlouvy, zjištěné
administrativní nedostatky byly odstraněny a byla přijata opatření k nápravě.
Okresní správa sociálního zabezpečení provedla v březnu 2010 plánovanou kontrolu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění a
neshledala žádné nedostatky.
Prověření účetní závěrky provedl nezávislý auditor a jeho vyjádření je součástí této
zprávy.
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Když se zamyslím nad tím, co považuji v roce 2010 za nejdůležitější události, první
co mně napadne je radost z příchodu nových lidí.
Doplnili jsme pracovníky s handicapem na plnou kapacitu, tj. 10 lidí a v rámci praxe
pracujeme se čtyřmi žáky želešické školy.
Nepodařilo se sice převzít bývalou žákyni ze želešické speciální školy, ale oba další
nově příchozí pracovníci, Adéla Bártová a Bořivoj Vrzala, jsou plodem spolupráce
s druhou speciální školou Ibsenkou. Celkově se tedy počet úspěšně zařazených žáků
ze základních škol speciálních rozšířil na čtyři (jeden ze Želešic a tři z Ibsenky).
Jsem velmi rád, že dalším z přijatých pracovníků je místní občan obce Ořechov
Stanislav Žák.
Zásadní je také přijetí nové asistentky v dílně Kateřiny Ochové Ivanové za Karla
Macha, který po pěti letech odešel. Na první pohled je zřejmé, že se na našem
pracovišti změnil poměr počtu mužů a žen. Nyní v dílně V růžovém sadu pracuje 5
žen a 11 mužů a tato změna jednoznačně přispěla k lepšímu klimatu na pracovišti.
Za zásadní rozhodnutí v roce 2010 považuji přijetí pana Zdeňka Malinky. Obrátil se
na nás s žádostí, zda by u nás pro něj nebyla práce. Jako člověk s plným invalidním
důchodem s duševním handicapem nemohl nikde najít práci. Z dnešního pohledu
musím říct, že bylo velmi důležité, že jsme neudělali rozhodnutí jen na základě
teoretických představ „jaké faktické a administrativní problémy nám přijetí člověka
s duševním handicapem může přinést“. Velmi si cením toho, že i mí spolupracovníci
dali ve svém postoji přednost ověření konkrétní zkušeností před obavami
z komplikací. Pana Zdeňka Malinku jsme přijali na zkoušku a brzy se ukázalo, že
pobyt v naší dílně nemá jen terapeutický efekt pro něho samotného, ale že navzdory
našim obavám, velmi dobře zapadl do kolektivu lidí s mentálním handicapem. Ti jej
velmi dobře přijali a i pan Malinka si vytvořil k ostatním pracovníkům osobní vztah. Já
i mí kolegové jsme velmi brzy ztratili ostražitost z obavy vyplývající z nedostatku
zkušeností a kontaktu s lidmi s duševním handicapem a z šíře této problematiky.
Postupně jsme panu Zdeňkovi přidělovali složitější úkoly. Následně jsme došli
k rozhodnutí zkušební pobyt změnit na pracovní úvazek. V současné době pan
Zdeněk Malinka vykonává práce při přípravě polotovarů pro výrobky, drobné
údržbářské práce nebo pomáhá s jednotlivými zakázkami. Asistentům pomáhá
v dílně s pracovními úkony, které pracovníci s mentálním handicapem nemohou
vykonávat z důvodu složitosti nebo bezpečnosti práce. Jednostranná snaha pomoci
se změnila v oboustranně prospěšný vztah. Zdeněk Malinka pracuje v naší dílně dva
dny v týdnu.
Jsem vděčný všem svým kolegům, mám na mysli všechny, i ty s handicapem, že
udržují na pracovišti dobré mezilidské vztahy a všichni táhneme za jeden „špagátek“.
Raduji se z velmi dobrých vztahů a spolupráce z Obcí Ořechov a jsem rád, že pan
starosta Brabenec byl občany Ořechova znovu zvolen. I soužití s ostatními nájemci
v budově je bezproblémové. Musím konstatovat, že i komunikace s úřady, která
souvisí s naší činností, je korektní a se vzájemným respektem.
Za velmi prospěšný pro fungování a rozvoj dílny V růžovém sadu považuji
individuální projekt Jihomoravského kraje, ze kterého financujeme provoz naší dílny.
Kéž by ta Procházka V růžovém sadu co nejdéle vydržela.
Vladimír Procházka
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Biliculum, Mikulov
Benediktus, Modletín
Chráněné bydlení sv. Michaela, Brno
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola, Brno, Ibsenova 1
Sdružení Práh, Brno
Sdružení Slepíši, Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování, Tasov
PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
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Dlouhodobě nás podporují:

Jihomoravský kraj a Evropský sociální
fond prostřednictvím operačního
programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Úřad práce Brno – venkov
AB-NET, s.r.o.
ADEMO s.r.o. s panem Zdeňkem
Olivou
KOMPAKT spol. s r.o.
LIGNOSPOL s panem Rudolfem
Patočkou
Mgr. Jan Mičán
PALA s.r.o., divize Brzobohatý
Pila Belcredi Líšeň, s. r. o.
STAVIMAL, s.r.o. s panem Pavlem
Málkem

V roce 2010 nás dále
podpořili:
IB–FILTR, s.r.o.
Ing. Petr Kunc a ateliér dwg, s.r.o.
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Nadace VINCI v České republice
NOTTON s.r.o.

Za podporu a spolupráci děkujeme Obci OŘECHOV

24

