Občanské sdružení

V růžovém sadu
Komenského 4, Ořechov u Brna
IČ: 26605601
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Služba sociálně terapeutické dílny je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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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
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HISTORIE

V říjnu roku 2003, díky spolupráci s tehdejší speciální školou v Ořechově, začíná dílna
fungovat ve sklepní části budovy školy a pracují v ní 3 stálí pracovníci
(uživatelé) po celou provozní dobu; službu a provoz zajišťuje jediný pracovník,
vedoucí.
Od roku 2004 je již také poskytována praxe žákům speciální školy, a to v rozsahu jeden
až dva žáci na několik hodin týdně. O účetnictví a administrativu se stará
v rámci a v rozsahu 0,5 úvazku dohody o pracovní činnosti (DPČ) ekonomka.

V roce 2005 je kapacita stálých pracovníků zvýšena na čtyři, zajišťující tým je posílen o
jednoho stálého asistenta a samostatnou účetní na DPČ s úvazkem 0,375.

V roce 2008 přichází pátý stálý pracovník (uživatel), zůstává 1 místo na nepravidelnou
praxi dle požadavku partnerské školy. Samostatná účetní přechází do
pracovního poměru s úvazkem 0,5. Od září partnerská škola působí v
Želešicích, stávající budova se připravuje na nové využití.
V roce 2009 je kapacita pěti stálých pracovníků na maximu tehdejších provozních
podmínek ve sklepní části budovy. V dubnu je uzavřena smlouva o pronájmu
na nové, větší prostory ve stávající budově, které následně procházejí
úpravami a rekonstrukcemi. S výhledem na rozšíření provozu i kapacity je od
srpna přijat druhý asistent. V září je schváleno zvýšení kapacity dílny na 10
stálých pracovníků (uživatelů), tato je naplňována postupně.
V roce 2010 je kapacita dílny 10 stálých pracovníků (uživatelů) naplněna, jeden z této
skupiny dochází do dílny zatím jedenkrát týdně (dokončuje školní docházku
v praktické škole). Pro potřeby poskytování krátkodobých praxí je okamžitá
kapacita rozšířena na 14 pracovníků (uživatelů), z toho čtyři místa jsou určena
pro tuto potřebu. V únoru pracovní tým opouští první asistent, jeho povinnosti
přebírá stávající druhý asistent a místo asistenta (pracovníka v sociálních
službách) je obsazeno v září. Od října je na novou pozici pracovníka provozu
zajišťujícího přípravu výroby přijat nový zaměstnanec se zdravotním postižením
na 0,25 úvazku. Ekonomka přechází z DPČ do pracovního poměru na plný
pracovní úvazek.
V roce 2011 je kapacita i pracovní tým stabilní, jeden pracovník (uživatel) zatím ve
školním roce 2011/2012 pracuje v dílně každý druhý týden. I nadále probíhá
praxe s žáky speciální školy.

KAPACITA DÍLNY
Okamžitá kapacita dílny 14 pracovníků (uživatelů) je registrována od prosince 2010,
jedná se o 10 míst pro lidi s mentálním handicapem na celou provozní dobu a 4 místa
pro krátkodobé pobyty či praxe žáků speciálních škol.
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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
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Zámek Kamenice nad Lipou a Hračkobraní

Díky navázání kontaktu s panem PhDr. Oskarem Brůžou z Unie výtvarných umělců ČR
se dominujícím propagačním tématem roku 2011 stalo Hračkobraní v Kamenici nad
Lipou a získání ocenění Správná hračka.
V dubnu 2011 jsme v samostatné místnosti zámeckých prostor Kamenice nad Lipou,
která nám byla k dána k dispozici, nainstalovali celosezónní výstavu výrobků dílny
V růžovém sadu doplněnou bližšími informacemi a fotografiemi přibližující naši činnost.
V tomto památkovém objektu se mimo jiné nachází muzeum hraček a každoročně zde
probíhá festival hraček pod názvem Hračkobraní. Pro organizátory a vystavovatele
v rámci festivalu přednesl Vladimír Procházka prezentaci s videoprojekcí o činnosti
dílny V růžovém sadu. Přednáška byla přijata s velkým ohlasem a pořadatelé nám
navrhli prodloužení celosezónní výstavy do července 2012 a především však byla
dohodnuta účast a prezentace činnosti dílny V růžovém sadu na celou dobu festivalu
Hračkobraní 2012, doplněné o možnost hry dětí s dřevěnou autodráhou a místem pro
prodej výrobků. V návaznosti na úspěch výše popsané prezentace jsme přijali výzvu
k účasti v soutěži o prestižní známku „Správná hračka - vybráno odborníky“. Do soutěže
jsme přihlásili celou dřevěnou autodráhu s autíčky i s kolejištěm a vláčky, kterou jsme
dle pravidel soutěže v průběhu září zapůjčili do fakultní mateřské školy v Praze na
Sokolovské ulici a naše hračky byly týden, stejně jako hračky ostatních uchazečů v
soutěži, testovány hrou žáků mateřské školy.
V pátek 30.9.2011 delegace zástupců dílny odjela do Prahy na Veletrh hraček FOR
TOYS konané na Výstavišti v Letňanech, kde si prohlédli veletrh hraček, Vladimír
Procházka zde absolvoval jednaní s představiteli Sdružení pro hračku a hru panem Ing.
Jiřím Šťastným a PhDr. Oskarem Brůžou, dále s Ing. Ludmilou Antošovou z Institutu pro
testování a certifikaci. Hlavní však byla účast na slavnostním galavečeru, kde jsme si
převzali ocenění Správná hračka. Slavnosti se zúčastnili i nejzkušenější pracovníci, Petr
Procházka a Radek Havlíček.
Získání značky Správná hračka – vybráno odborníky, není jen oceněním řemeslné
kvality výrobku, ale je především potvrzením správné dlouholeté cesty v práci s lidmi
s mentálním handicapem. Jde o důkaz, že přestože s lidmi s postižením nemůžeme
konkurovat v kvantitě a hospodářských výsledcích, můžeme plně konkurovat v kvalitě
produkce. Certifikát Správná hračka je oceněním práce celého kolektivu sdružení a
pracovníků V růžovém sadu. Ocenění bude využito k propagaci práce dílny V růžovém
sadu a k pozitivní prezentaci lidí s mentálním postižením.

Ve dnech 12.9. a 22.9.2011, kdy jsme podnikali cestu do Prahy za účelem instalace a
následné demontáže soutěžní sestavy autodráhy, jsme využili příležitosti k návštěvě
dvou zařízení sociálních služeb. Nejprve to byl stacionář Diakonie – Středisko Ratolest
v Praze, zde jsme byli provedeni a informováni o podrobnostech fungování tohoto
zařízení. Podle našeho názoru se jedná o kvalitní zařízení příznivé pro své uživatele –
lidi s mentálním postižením. Při druhé cestě jsme se podívali do sociálně terapeutické
dílny na výrobu nakládaných hermelínů a utopenců Portus ve Slapech u Prahy.
S vedoucí sociálních služeb Marií Šmídovou jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti
s provozováním našich dílen, zajímali jsme se také o jejich provoz chráněného bydlení.
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Samostatné prodejní a propagační akce
Výrobky z dílny V růžovém sadu se nám daří nejlépe prodávat na samostatných
prodejních a propagačních akcích.
Paní prezidentka Soroptimist International Club Brno I. paní Drahomíra Žáková nás
pozvala na oslavu jejich výročí, které se konalo v říjnu 2011 v Hotelu Internacional
Brno. Na této slavnosti byla představena nová prezidentka klubu paní Hana Kořínková.
Pro naši prezentaci byl připraven velký a prostorný vestibul hotelové restaurace, kde
jsme v pěkném prostředí instalovali výstavu fotografií činnosti i výrobky z dílny V
růžovém sadu, zájemcům byly poskytnuty informace zúčastněnými pracovníky. Celá
prezentace byla přístupná nejen domácím i zahraničním členům a hostům Soroptimist
International Club Brno I, ale i hostům hotelu. Se Soroptimist klubem máme již
několikaletou dobrou spolupráci, jejich členky tradičně zajišťují předvánoční prodej
nejen našich výrobků se studenty na brněnském Gymnáziu J. G. Mendela i na
samostatných besídkách a jarmarcích.

V předvánočním čase jsme využili nabídku společnosti KBC Global Services Czech
Branch realizovat pro zaměstnance firmy besedu o činnosti naší dílny, po které
následoval velmi úspěšný prodej výrobků.

Výjimečně zdařilý byl také předvánoční prodej výrobků dílny V růžovém sadu na půdě
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Děkujeme PhDr. Lucii Procházkové, Ph.D.,
která pro nás vše zajistila. Jednalo se o prodejně nejúspěšnější akci roku 2011. Těchto
besed a prezentací spojených s prodejem se aktivně zúčastňují i naši pracovníci s
handicapem.

Společné prodejní a propagační akce
Rádi využíváme i dalších nabídek na společenské akce a jarmarky. Mezi ty úspěšnější
patřil v roce 2011 Veletrh Pro dítě (10.3. – 13.3.2011) a Oslava výročí 777 let první
písemné zmínky o obci Ořechov dne 26.6.2011.
Mezi méně úspěšné řadíme Dětský den na Farmě Bolka Polívky a Vánoční jarmark
v Olešnici.
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Exkurze z USA

29.4.2011 jsme pro návštěvu pedagogů ze School of Medicine Wright state university
z Ameriky pod vedením pana PhDr. Mgr. Bc. Karla Pančochy, B.A., Ph.D. z Institutu
výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity připravili
výstavy výrobků a výrobních postupů, kterou komentoval Dalibor Kopuletý. Po prohlídce
dílen následovala beseda, informace o činnosti dílny V růžovém sadu poskytoval a
otázky zodpovídal Vladimír Procházka.
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Studenti Masarykovy univerzity (MU)
V rámci již tradiční spolupráce proběhly přednášky a prezentace pro studenty MU. Již
tradičně to byli jednak studenti psychologie z Katedry sociálních studií MU, dále
budoucí speciální pedagogové a speciální andragogové z Pedagogické fakulty MU.
Svoji dlouhodobou praxi a sběr podkladů pro absolventskou práci realizoval v dílně
V růžovém sadu Adam Horváth, student oboru psychologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity.
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Občanské sdružení Biliculum

17.2.2011 jsme využili možnosti výměny praktických i teoretických zkušeností z práce
s lidmi s mentálním handicapem se zařízením Biliculum v Mikulově, to je nejlepší
stacionář pro lidi s mentálním handicapem, které jsme viděli. Líbilo se nám mimo jiné
propojování aktivit lidí s různým stupněm handicapu a odborné vedení organizace.
Obdivujeme financování organizace s velkým poměrem soukromých zdrojů. Škoda jen,
že ve stacionáři Biliculum pracuje málo mužů.

Pflegezentrum Kainbach
Účelem zahraniční cesty 28.4.2011 bylo seznámení se se systémem pracovní
rehabilitace a zaměstnávání lidí s mentálním handicapem v rakouském Pflegezentru
v Kainbachu. Příležitost návštěvy nám nabídl provinciál Českomoravské provincie
hospitálského řádu sv. Jana z Boha Br. Martin Macek O.H. Na místě se nám věnovala
paní Mgr. Karin Brettner a pan Markus Keplinger, MBA. Tlumočení z němčiny nám
ochotně poskytla PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. (Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně). Naši hostitelé Karin Brettner a především Markus
Keplinger se o nás vřele starali.
Rozsah naší exkurze nám umožnil nahlédnout jen do malého výseku činností a aktivit
tohoto velkého zařízení. Zaměřili jsme se pouze na oblast pracovní rehabilitace a
zaměstnávání lidí s mentálním handicapem. Zařízení je financováno z plateb
jednotlivých uživatelů a jejich příspěvku na péči. Rozdíl v nákladech na jednotlivé
uživatele a výši tohoto příspěvku doplácí zemská správa.

Co hodnotíme pozitivně? Vědomé úsilí o pozitivní lidský přístup k lidem s postižením
opřený o křesťanskou ideu, kvalitní zapálený personál a pravděpodobně poměrně
vysoká samostatnost v řízení jednotlivých úseků a skupin. A největší nevýhody:
obrovské zařízení 600 uživatelů v krásném prostředí ale „na konci světa“, svět sám pro
sebe.
Došlo k vzájemné výměně informací a zkušeností. Rakouské straně jsme nabídli
návštěvu v dílně V růžovém sadu a u Slepíšů v Tasově.
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Praktická škola Ibsenka

V době od 30.5. do 3.6.2011 byla po dohodě s ředitelem a speciálními pedagogy
Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Brno, Ibsenova 1
vyslána na stáž asistentka Kateřina Ochová Ivanová. V praktické škole získala praxí
ověřené vědomosti o práci s lidmi s autismem. Dále nám prostřednictvím naší
pracovnice učitelé z Ibsenky předali mnoho vzácných zkušeností a rad v souvislosti
s postupným přestupem Boříka Vrzaly ze školy na naše pracoviště, které získávali v
průběhu několika let.

Ateliér Slepíši v Tasově
Účelem společné cesty 10.6.2011 do Tasova bylo předání praktických i teoretických
zkušeností z práce s lidmi s mentálním nebo zrakovým handicapem. Sdružení Slepíši
je špičkovým pracovištěm v oboru hmatového modelování. Vyslechli jsme přednášku o
historii vzniku speciální modelovací techniky vhodné pro nevidomé, mentálně
handicapované i pro lidi s autismem, o jejích principech a o zkušenostech s práce
s handicapovanými lidmi. Po přednášce následovala odborná debata, které se účastnil i
náš host bratr Martin Macek, který má zkušenosti v práci s lidmi s mentálním
handicapem v Čechách a v Rakousku. Za dílnu V růžovém sadu se akce zúčastnili
Vladimír Procházka a Petr Slabý.

DALŠÍ AKCE 2011

Požehnání našich prostor
7.6.2011 jsme se společně sešli s pracovníky, jejich rodinnými příslušníky a dalšími
hosty na slavnosti, při které otcové Josef Rybecký a Pavel Römer požehnali prostory
našich dílen.

Modelování u Slepíšů v Tasově 20. – 23.6.2011
Výjezdu ve dnech 20. až 23.6.2011se zúčastnilo osm pracovníků dílny V růžovém sadu
a zajišťující personál. Odborný program Motivační kurz pro odborné profesní uplatnění
zdravotně postižených studentů a absolventů Axmanovy techniky modelování ve formě
vymodelování jednoduchého výrobku na základě Axmanovy techniky modelování a
program pro volný čas zajistili pracovníci Sdružení Slepíši.
Pro pracovníky dílny V růžovém sadu bylo modelování z hlíny příjemnou změnou a
všichni pracovali s radostí. Pro personál dílny V růžovém sadu tento pobyt byl
příležitostí si oživit vědomosti a poznatky o našich pracovnících s handicapem v širších
souvislostech běžného života a u nových pracovníků šlo o poznatky nové. Tato
příležitost byla plně využita. Celý kolektiv naší dílny zanechal u kolegů ze Slepíšů velmi
dobrý dojem a byly zaznamenány i četné příznivé reakce od obyvatel obce.
Zaměstnanci V růžovém sadu a vedení Slepíšů využili volného času k výměně
zkušeností. Celá akce měla i ozdravně relaxační efekt. Odměnou i památkou na tento
program jsou nám hliněné plastiky našich hlav.
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V. Charitativní aukce Občanského sdružení Biliculum
11.11.2011 jsme byli pozváni a rádi jsme se jako hosté zúčastnili dokonale připravené
akce – Charitativní aukce, která pro nás byla novou inspirací.

Konference „Neziskové organizace v JMK a jejich samofinancování
6.12.2012 proběhl v Hotelu internacionál Brno seminář na uvedené téma, zúčastnil se
Vladimír Procházka.
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Ve čtvrtek 15.6.2011 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 po
ukončení její školní docházky, která navštěvovala dílnu již v rámci spolupráce. Její
přechod k nám se však nezdařil, strávila v dílně prakticky jeden den a rozhodla se
spolupráci ukončit.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
V letech 2009 až 2011 byl projekt Dílna V růžovém sadu zařazen do individuálního
projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji“, který byl financován z evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.
Hlavní pozitivum, který nám projekt přinesl - jasná pravidla a objem financí, se kterými
jsme mohli hospodařit v období 3 let, nám umožnilo věnovat větší úsilí rozvoji služby
než zajišťování financování. Intenzivní komunikace a spolupráce s realizačním týmem
projektu, pracovníky odboru sociálních věcí JMK, posílila vzájemnou důvěru a respekt,
které si upřímně vážíme. Oceňujeme vynaložené úsilí na přípravě a realizaci projektu
na období 2012 až 2014.
V průběhu projektu byly pořádány semináře a konference, kde jsme byli seznamováni
s průběhem projektu, obohacující zde byly také vzájemné zkušenosti. Závěrečná
konference konaná 30.8.2011 shrnula poznatky a byl zde také představen Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na období 2012 – 2014.
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Negativní nálada ve společnosti se promítá i do oblasti sociálních služeb a do péče o
potřebné obecně. Stát se snaží šetřit, kde se dá, a to i na lidech s postižením. Jistě je
legitimní, pokud se státní správa snaží celý sociální systém zefektivnit. Bohužel však
nejsou analyzovány dopady takových kroků v terénu. A nejsmutnější je, že i některé
neziskové organizace někdy hájí více svoje zájmy než zájmy lidí s postižením.
Setkávám se s kritikou poskytování pomoci formou asistenta sociální péče dle § 83
zákona o sociálních službách. Bývá kritizována administrativní jednoduchost systému,
která je však hlavním kladem. Myslím, že je tato forma vnímána některými
organizacemi sociálních služeb jako konkurence. Přitom se jedná o jeden z mála
pozitivních prvků v řadě novel zákona o sociálních službách. Někteří představitelé
nestátních neziskových
organizací opakovaně deklarují hromadné zneužívání
příspěvku na péči osobami s handicapem, přestože pro toto tvrzení nemají reálné
podklady. Nekriticky a nemravně tak přejímají rétoriku státních orgánů.
„Argumentace některých představitelů státu, kteří hovoří o „zneužívání“ příspěvku na
péči, je v tomto smyslu argumentací účelovou, politickou a vedenou jedinou snahou snížit objem finančních prostředků určených na výplatu příspěvku na péči. Dosud
neexistuje žádný validní výzkum, který by tyto pseudoargumenty o tzv. zneužívání
potvrdil.“ [Michalík Jan. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP - sekce
vzdělávání, 2008, s. 28]
Jan Michalík v jiné knize ke stejnému tématu kromě jiného uvádí: „Stejně tak je nutno
relativizovat některá nezodpovědná tvrzení
o „zneužívání“ příspěvku na péči.
Pomineme-li patologické situace, které se mohou potenciálně vyskytnout v kterékoliv
rodině u nás, je nemožné příspěvek na péči de facto zneužít - byl-li stupeň závislosti na
péči posouzen odpovědně! Naměřené údaje o částkách, kterými může osoba příspěvek
na péči pro zajištění péče o svou osobu disponovat, toto tvrzení zřetelně vyvracejí.“
[Michalík Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Portál, 2011, s. 102]
Rodiny, které se přes mnohé obtíže, zesílené ještě nepřehlednou a neustále se měnící
legislativou, starají o své handicapované děti a blízké, jsou místo společenského uznání
podezřívány ze zneužívání sociálního systému. Někteří poskytovatelé za zneužití
vydávají již to, že se o osoby s postižením stará rodinný příslušník, „protože příspěvek
na péči má jít přece do zařízení sociálních služeb“. Příspěvek na péči však je jedním
z nástrojů, který měl posílit domácí péči na úkor péče institucionální. „V tomto směru
dochází k jedné z největších dezinterpretací smyslu a úkolu zákona o sociálních
službách! Jeho zřetelně deklarovaným cílem bylo posílení domácí péče o lidi závislé na
pomoci, tedy posílit co nejdelší setrvání člověka v přirozeném prostředí rodiny a místní
komunity.“ [Michalík Jan. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP - sekce
vzdělávání, 2008, s. 27]

Navíc, nabídka míst v kvalitních zařízeních sociální péče je malá a čím je handicap
člověka větší, a v případě, že se nevejde do povinně definovaných cílových skupin, je
šance na podporu ještě menší.

A jak se výše popsané negativní trendy projevily u našich pracovníků s postižením?
V roce 2011 na základě psychologického vyšetření a návrhu posudkového lékaře
Okresní správa sociálního zabezpečení přehodnotila invalidní důchod jednoho z našich
uživatelů z původního důchodu pro invaliditu 3. stupně na invaliditu 1. stupně. Vůbec
úřadu nevadilo, že má k dispozici dvě psychologická vyšetření, která zadal stejný
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posudkový lékař, mezi nimiž je časový úsek pouze jeden rok, avšak s rozdílem na škále
IQ 10 bodů. Na postup úřadu jsme podali stížnost. Následně jsme spolupracovali
s úřadem městské části, která byla ustanovena opatrovníkem našeho pracovníka, na
vypracování odvolání. Zajistili jsme nové psychologické vyšetření. Invalidní důchod byl
znovu přehodnocen, tentokrát zpět na 3.stupeň. Dodnes se nikdo našemu pracovníkovi
neomluvil, přestože jsme to v naší stížnosti požadovali.
Dále jsme vypracovali žádost o přidělení příspěvku na péči pro jiného našeho
pracovníka, jehož rodina do té doby o nároku na příspěvek nevěděla. Naše společná
žádost byla zamítnuta. Až na odvolání doporučila posudková komise MPSV přidělení
příspěvku na péči 1. stupně. I proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali s přesvědčením,
že náš pracovník má nárok na stupeň 2. S tímto odvoláním jsme již neuspěli a zůstalo u
příspěvku na péči 1. stupně.
Co dodat? Co bychom mohli každý z nás udělat pro zlepšení atmosféry ve světě, ve
kterém žijeme? Všímejme si lidí, chvalme je a děkujme těm, kteří na úřadech, v
zařízeních sociálních služeb, ale i jinde, dělají svou práci dobře a při svých
rozhodnutích myslí na člověka a jeho dobro. Není jich málo. Tím přispějeme k lepší
náladě svojí i lepší atmosféře ve společnosti. Neztrácejme víru a naději.
Vladimír Procházka
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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 31.12.2011 (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.
Rok 2011 byl závěrečným rokem tříletého Individuálního projektu Jihomoravského kraje
s názvem „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, v
jeho rámci občanské sdružení V růžovém sadu zajišťovalo poskytování služby sociální
prevence sociálně terapeutické dílny v oblasti Brno - venkov. 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.
Již v průběhu roku 2011 Jihomoravský kraj jednal a připravoval podklady pro navazující
projekt. V listopadu vypsal veřejnou zakázku na služby „Zajištění poskytování sociální
služby sociálně terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“ a občanské sdružení
odpovědělo podáním nabídky. Díky obrovskému nasazení a veškerému úsilí
zúčastněných byla 30.12.2011 podepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb č.:
011632/11/OSV na období od 1.1.2012 až 31.12.2014, tzn. financování a administrace
provozu dílny poběží velmi podobně i v tomto následujícím období.
V oblasti personálního zajištění nedošlo k žádné změně, ve stejném složení je i skupina
pracovníků (uživatelů). Nadále probíhá spolupráce se „speciálními“ školami Želešice a
Ibsenka v Brně. V rámci pracovního vyučování docházeli na pracovní terapii ve školním
roce 2010/11 čtyři žáci a v dalším školním roce šest žáků želešické školy.
K 31.12.2011 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření ve výši 64.550,69
Kč a po schválení valnou hromadou sdružení bude převeden do fondu investic a
rezervy.
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Celkové roční provozní výnosy ve výši 3 069 tis. Kč se oproti minulému období zvýšily o
11,4 %.
Možnost tříletého financování z jedné smlouvy Individuálního projektu Jihomoravského
kraje umožnilo rozložení smluvní částky (6 707 263 Kč) do jednotlivých roků dle potřeb
a vývoje, v 1. roce - 33,1 %, v 2. roce - 33,6 % a ve 3. roce - 36,3 %, roční podíl na
celkovém objemu výnosů je 79,35 %, tj. snížení o 2,5 % oproti roku 2010.

13

Stabilní prostředí se projevilo ve výsledcích prodeje vlastních výrobků, tržby z vlastní
produkce ve sledovaném roce ve výši 214 tis. Kč se zvýšily o 46 % ve srovnání
s předchozím rokem a na roční výši se podílí téměř 7 %.
Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením z Úřadu práce ve
sledovaném roce dosáhl 297,5 tis. Kč, zvýšení činí 17,7 %, na celkovém objemu výnosů
se podílí necelými 10 %. Příspěvek kryje osobní náklady osmi osob se zdravotním
postižením (tj. 4,33 přepočtených úvazků pro zaměstnance ve třetím stupni invalidity),
z toho se jedná o sedm pracovníků (uživatelů).
Podrobná struktura provozních výnosů včetně porovnání s předchozími obdobími je
uvedena v následující tabulce.
Výnosy

*)

Kč
v roce 2009

Kč
v roce 2010

Kč
v roce 2011

Tržby za výrobky
166 338,00
145 797,00
211 685,00
Tržby za služby k vlastní výrobě
1 195,40
615,00
2 593,00
Tržby za reklamu
26 500,00
*)
Tržby za sociální služby (IP)
2 016 202,15 2 255 722,84 2 435 338,01
vlastní tržby celkem
2 210 235,55 2 402 134,84 2 649 616,01
Změna stavu zásob
-3 970,00
7 212,00
67 510,00
Aktivace
0,00
6 825,00
0,00
Úroky
1 029,45
857,32
539,61
Ostatní výnosy
18 362,00
50 031,00
45 746,00
Dary
102 339,00
32 543,40
5 800,00
Členské příspěvky
2 500,00
2 500,00
2 500,00
Úřad práce
188 583,00
252 804,00
297 516,00
Dotace provozní
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
2 519 079,00 2 754 907,56 3 069 227,62
Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č.498/08/OSV-IP

%
celkových
výnosů
6,90
0,08
0,00
79,35
86,33
2,20
0,00
0,02
1,49
0,19
0,08
9,69
0,00
100,00

Informace o investičních příjmech a jejich využití jsou uvedeny v části Fondy.
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Provozní náklady organizace dosáhly ve sledovaném roce téměř 3 005 tis. Kč, zvýšení
o 260 tis. Kč oproti minulému období činí 9,5 %.
Z personálního pohledu službu v roce 2011 zajišťovalo celoročně i k 31.12. pět
zaměstnanců (4,75 přepočtených úvazků) ve složení dva asistenti (sociální pracovník a
pracovník v sociálních službách), pracovník provozu na přípravu výroby (0,25 úvazku),
vedoucí, ekonomka a účetní (2,5 úvazku). Osobní náklady zajišťujícího personálu činily
2 070,6 tis. Kč a z 98 % byly kryty finančními prostředky ze smlouvy Individuálního
projektu. Nárůst osobních nákladů o 255 tis. Kč (17,7 %) je dán celoročně stabilním
personálním zajištěním bez větších omezení. Celkové osobní náklady 2 360 tis. Kč činí
78,6 % celkových nákladů.
Ve sledovaném roce byla uzavřena pracovní smlouva s dalším pracovníkem
(uživatelem), k 31.12. se jedná o 7 pracovníků (celkem 4,07 přepočtený úvazek). Jejich
osobní náklady byly kryty příspěvkem úřadu práce na zaměstnávání osob se
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zdravotním postižením, ve sledované roce to bylo 274 tis. Kč. Stejně byl příspěvek
čerpán také pro pracovníka provozu s úvazkem 0,25.
Nepravidelné, nárazové odborné práce byly prováděny dle aktuální potřeby a
odměňovány formou dohod o provedení práce ve výši 15,6 tis. Kč.

V ostatních skupinách nákladů je čerpání srovnatelné s minulým obdobím nebo výrazně
nižší, neboť nedocházelo k výraznému čerpání nákladů na nákupy nového vybavení,
zařízení ani na mimořádné opravy. Jediným výdajem v oblasti nového dlouhodobého
majetku bylo pořízení posuvného vozíku pro příčné řezání v ceně 17 730 Kč ke
kotoučové pile PK300 v rámci technického zhodnocení. Podrobnější informace jsou
uvedeny v části Majetek. Z důvodu opravy auta po havárii byla uhrazena tzv. spoluúčast
ve výši 10 tis. Kč ve skupině jiné náklady.

Přehled struktury, výše, porovnání i procentní podíl veškerých nákladů je uveden
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
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, ostatní)
služby celkem
poštovné
telefon
internet
spoje celkem
cestovné celkem
náklady na reprezentaci
technické zhodnocení (DHM)
ostatní (spoluúčast)
bankovní poplatky
pojistné
silniční daň, poplatky, penále, škody
jiné celkem

Kč
Kč
Kč
v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011

%
celk.
nákl.

čerpání
*)
IP
r.2011
v tis.Kč

42 400,76
37 130,00
14 236,00
1 753,00
258,00
299 291,00
39 660,20

42 515,69
14 409,98
19 412,00
21 992,40
677,85
73 230,20
42 298,40

54 004,59
17 337,30
12 579,30
3 100,00
3 000,00
15 709,50
63 750,50

1,80
0,58
0,42
0,10
0,10
0,52
2,12

14,38
17,30
12,40
3,10
0,00
11,84
48,51

434 728,96

214 536,52

169 481,19

5,64

107,53

48 954,35
41 700,00
3 700,00

40 942,81
56 358,55
7 369,30

36 135,30
35 104,06
6 837,68

1,20
1,17
0,23

17,84
16,70
5,94

94 354,35

104 670,66

78 077,04

2,60

40,48

6 027,00
13 458,00
116 166,00

8 415,60
453,00
22 505,00

4 270,00
12 402,00
3 770,00

0,14
0,41
0,13

4,27
12,40
3,77

135 651,00

31 373,60

20 442,00

0,68

20,44

12 380,80
67 666,00
76 577,00

12 380,80
101 750,00
101 024,80

9 415,20
101 150,00
42 311,50

0,31
3,37
1,41

2,69
101,15
25,15

156 623,80

215 155,60

152 876,70

5,09

128,99

3 739,00
40 413,00
3 504,00

3 473,00
35 055,00
3 518,00

3 454,00
35 438,00
3 528,00

0,11
1,18
0,12

1,83
34,53
3,53

47 656,00
9 133,00
549,00

42 046,00
11 074,00
7 535,97

42 420,00
15 080,00
831,00

1,41
0,50
0,03

39,89
10,79
0,00

2 595,00
21 726,00
2 688,00

3 242,00
31 048,00
1 890,00

17 730,00
10 030,00
3 066,00
30 275,50
3 820,00

0,59
0,33
0,10
1,01
0,13

0,00
0,00
0,00
21,98
3,36

29 598,00

36 180,00

64 921,50

2,16

25,34

2 589,00
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Kč
Kč
Kč
v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011

Náklady

*)

%
celk.
nákl.

odpisy celkem
17 562,00
31 132,00
41 926,50 1,40
zůst. cena prodaného dlouh. majetku
0,00
0,00
0,00 0,00
stravování zaměstnanců
35 620,00
45 980,00
52 960,00 1,76
náhrada v pracovní neschopnosti
760,00
5 421,00 0,18
ostatní sociální náklady celkem
36 380,00
45 980,00
58 381,00 1,94
hrubé mzdy
1 092 582,00 1 487 765,00 1 772 158,00 58,98
ostatní osobní náklady (DPČ)
88 000,00
3 300,00
0,00 0,00
ostatní osobní náklady (DPP)
22 500,00
26 250,00
15 600,00 0,52
sociální pojištění
257 448,00 369 991,00 432 232,00 14,39
zdravotní pojištění
94 680,00 117 686,00 140 250,00 4,67
osobní náklady celkem
1 555 210,00 2 004 992,00 2 360 240,00 78,55
NÁKLADY CELKEM
2 517 446,11 2 744 676,35 3 004 676,93 100,00
Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č.498/08/OSV-IP

čerpání
*)
IP
r.2011
v tis.Kč
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 509,13

0,00
13,20
386,08
138,98
2 047,39
2 420,86

M
MA
AJ
JEET
TEEKK
Majetek organizace ke konci sledovaného období roku 2011, jeho rozčlenění je uveden
v následujícím přehledu, ze kterého je zřejmé, že nedošlo k pohybu v oblasti
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace.
Druh majetku
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)

Stav k 1.1.2011

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2011

12 139,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

Stavby (účet 021)

195 595,44 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

195 595,44 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)

294 198,50 Kč

0,00 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)

628 688,30 Kč

3 434,70 Kč

0,00 Kč

632 123,00 Kč

Na účtu 021 – stavby je evidována a účetně odepisována rekonstrukce pronajatých
prostor dokončená v roce 2010.
Na účtu 022 – samostatné movité věci jsou evidovány stroje a vybavení v pořizovací
ceně od 40 tis. Kč. Kotoučová pila PK300, z této skupiny majetku, byla v rámci
technického zhodnocení doplněna o posuvný vozík v ceně 17 730 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč je v okamžiku pořízení
účtován do nákladů na účet 501 – spotřeba materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek
od 7 tis. Kč je při pořízení účtován na účet 518 – Ostatní služby, tyto majetky jsou
evidovány jednak na účtech skupiny 028 (drobný hmotný majetek) a 018 (drobný
nehmotný majetek), a na podrozvahovém účtu skupiny 972. Ve sledovaném roce byla

16

pořízena pouze váha Packet. V reklamační době byla provedena výměna notebooku
Toshiba P300 za novější typ Toshiba C670.
Automobil Renault Kangoo, rok výroby 2007, pronajatý jako „sociální automobil“, ujel
v roce 2011 26 218 km, vyžádal spotřebu 1.829 litrů benzínu v ceně 67,75 tis. Kč.
Průměrná roční spotřeba pohonných hmot 6,98 l / 100 km splňuje normu výrobce (7,3 /
100 km). Kromě spoluúčasti ve výši 10 tis. Kč na opravě po havárii v prosinci 2010, byly
pořízeny nové letní pneumatiky (6,3 tis. Kč). Pravidelná servisní prohlídka, STK, emise,
výměny a vyvážení kol si vyžádaly 12,3 tis. Kč a běžná údržba s materiálem 1,6 tis. Kč.

FFO
ON
ND
DYY
Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic
(rezervy), v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení
dlouhodobého majetku, převod zisku (úhradu ztráty) za minulá účetní období a tvorbu
z odpisů dlouhodobého majetku.
Fond investic a rezerv byl navýšen o výsledek hospodaření roku 2010 ve výši 10 231,21
Kč, odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši 11,37 tis. Kč. a
přijaté dary 35 tis. Kč. Ve sledovaném roce nebyly žádné finanční prostředky fondu
čerpány, zůstávají ve fondu k použití v dalším období.
Přehled stavu a pohybů na fondech organizace:
Název

Stav k 1.1.2011

Fond vlastního jmění
(účet 901)
Fond investic (účet 911)

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2011

413 540,94 Kč

0,00 Kč

41 926,50 Kč

371 614,44 Kč

38 326,37 Kč

56 605,71 Kč

0,00 Kč

94 932,08 Kč

Z
ZÁ
ÁV
VA
AZ
ZKKYY
Závazky organizace k 31.12.2011 jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Krátkodobé závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá přijatá záloha z titulu
Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP z roku 2009 byla
vyúčtována ke konci sledovaného období.
Druh závazku
Fler
Dodavatelé
Zaměstnanci

Kč
180,00
180,00
148 294,00

vzniku
31.12.2011

Datum
splatnosti
15.1.2012

úhrady
6.1.2012

31.12.2011

20.1.2012

18.1.2012

Pojistné na sociální zabezpečení

58 950,00

31.12.2011

20.1.2012

18.1.2012

Veřejné zdravotní pojištění

23 480,00

31.12.2011

20.1.2012

18.1.2012

Závazky k institucím soc.
zabezpečení a zdravotního
pojištění

82 430,00

Daň z příjmů fyzických osob

25 145,00

31.12.2011

20.1.2012

18.1.2012

Přímé daně

25 145,00
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Ke konci účetního období byla provedena inventarizace veškerého majetku, závazků i
pohledávek.

KKO
ON
NT
TR
RO
OLLY
Y
Dne 25.7.2011 Jihomoravský kraj prostřednictvím monitorovací a poradenské firmy VIA
ALTA, a.s., provedl v organizaci kontrolu, jejím předmětem bylo prověření hospodaření
s veřejnými prostředky a prověření úrovně poskytování sociálních služeb včetně plnění
podmínek při realizaci Individuálního projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na
území Jihomoravského kraje“.
Kontrolní skupina provedla kontrolu kontaktních údajů uvedených v Registru
poskytovatelů sociálních služeb, kontrolu personálního zabezpečení sociální služby,
evidence uživatelů služby, kontrolu souhlasu klientů s nakládáním s osobními údaji,
dále se zajímala o vykazování a uložení monitorovacích zpráv, jejich správnost a
soulad, zajištění dodržování pravidel publicity. V této části bylo doporučeno na základě
požadavku vyplývajících z tzv. standardů kvality provést drobné úpravy v interních
pravidlech.
V oblasti
hospodaření s veřejnými prostředky shledala kontrola nedostatek ve
skutečnosti, že materiál na výrobu výrobků je čerpán z prostředků Individuálního
projektu bez dalšího rozdělení, zda se jedná o materiál na výrobky určené k prodeji či
pracovní terapii. Námitka vedoucího organizace v této části byla Jihomoravským krajem
zamítnuta. V rámci opatření byla vypracována metodika upravující podíl materiálu
týkající se výrobků určených k prodeji, který se za jednotlivá monitorovací období
odečítá a vrací zpět do projektu. Dále byla zjištěna nezpůsobilost použití finančních
prostředků na tisk vizitek, které nebyly opatřeny povinným minimem publicity (300 Kč), i
tato částka byla vrácena.
V rámci pravidelného auditu účetní závěrky bylo účetnictví organizace prověřeno
nezávislým auditorem společnosti BDO CA s.r.o., jeho vyjádření je uvedeno ve Zprávě
nezávislého auditora na konci výroční zprávy.

S
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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
Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř
Občanské sdružení Biliculum, Mikulov
Obec Ořechov
Sdružení Práh, Brno
Sdružení pro hračku a hru, Praha
Sdružení Slepíši, Tasov
Soroptimist International Club Brno I.
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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těm, kteří nás podporují, jmenovitě:

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
PALA s.r.o., divize Brzobohatý
Pila Belcredi Líšeň, s. r. o.
STAVIMAL, s.r.o. s panem Pavlem Málkem

a také těm samostatně nejmenovaným

DĚKUJEME!
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