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ÚVODNÍ SLOVO

 Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pražská 858, 543 01 Vrchlabí 
+420 499 423 566 

liptakova.svetlo@diakonie.cz 
http://vrchlabi.diakonie.cz 

 43464343

3489192389 / 0800 

název

adresa           
tel. / fax

          
e-mail             

www

IČ
 

bankovní spojení            

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí nestátní nezisková organizace se samostatnou 
právní subjektivitou začleněnou do rámce Diakonie 
Českobratrské církve evangelické

 Milé kolegyně, kolegové, milí uživatelé, rodiče a přátelé střediska Světlo ve Vrchlabí. Rok 2013 představoval 
pro Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí rok ve znamení změn. Věřím, že mým nástupem na pozici 
ředitelky od května roku 2013 začalo v roce 20-tého výročí působení Diakonie ČCE ve Vrchlabí období nových 
možností, období rozšiřování a zřizování nových služeb, období zkvalitňování těch stávajících.

 Od června roku 2013 poskytujeme novou terénní sociální službu – osobní asistenci, která velice rychle pro 
svou potřebnost našla v našem okolí odezvu. Přesně takové, tedy nové potřebné služby, chceme zavádět 
i v budoucnu. Na druhou stranu víme, že nestačí jen přidávat, ale je třeba i zkvalitňovat ty stávající a tak již  během 
roku byla zrušena pozice vedoucí centra denních služeb a byla nahrazena pozicí sociální pracovník, která  
našemu středisku opět umožní lépe se starat o své klienty. Přijměte, prosím tuto ročenku jako pokus o přiblížení 
práce celého kolektivu střediska Světlo a nechám na Vašem posouzení, zda se nám práce daří.  

  

Kontaktní údaje

Hana Liptáková  | ředitelka střediska Světlo
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PODĚKOVÁNÍ

  Na pozici ředitelky pracuji teprve od května roku 2013 a chci poděkovat celému týmu pracovníků střediska 
Světlo ve Vrchlabí za jejich profesionální práci, empatii a chuť realizovat nové věci a projekty. Chci poděkovat 
správní a dozorčí radě za jejich významnou pomoc a podporu. Moje poděkování patří také Mgr. Petru Chlápkovi, 
faráři Českobratrské církve evangelické za jeho pomoc a spolupráci. Velmi důležitá pro mne byla
i podpora a pomoc zřizovatele a to jak odborná, tak morální. Děkuji také MPSV, Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, MěÚ Vrchlabí, MěÚ Hostinné a dalším obcím a sponzorům, kteří nám dotacemi 
a sponzorskými dary umožňují realizovat dobrou práci našeho střediska Světlo ve Vrchlabí.

Hana Liptáková  | ředitelka střediska Světlo

město Vrchlabí Ministerstvo práce a sociálních věcí Krajský úřad Kráovehradeckého kraje   město 
Hostinné     paní Dana Némethová pan Jiří Kletvík Hančův sportovní klub Benecko Základní škola 
speciální a praktická Diakonie ČCE Vrchlabí ACR DESENG s.r.o, Lučany nad Nisou  Občanské sdružení    
Na Dvoře Dolní Branná KRPA PAPER, a.s.  TJ Spartak Vrchlabí, o.s.  Elektro Chromý s.r.o. Vrchlabí    
Potraviny Tobolka Vrchlabí

Přispěvatelé, dárci a sponzoři
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VIZE

 Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet prostřednictvím profesionálních služeb prostředí 
spolupráce a silné komunity ve vztazích k uživatelům i k veřejnosti, ale i stabilní a funkční pracovní zázemí
 pro pracovníky a dobrovolníky.

POSLÁNÍ

 Podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny na cestě životem a ukázat, že mohou 
být pro společnost obohacením. Naše poslání naplňujeme prostřednictvím centra denních služeb , rané CDS
péče  , osobní asistencí   a projektem podporovaného zaměstnávání .RP OA PZ

HODNOTY

 Pro naši práci je důležitou hodnotou křesťanská láska, což pro nás znamená přijímat druhého člověka - 
uživatele, jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost a respektovat individuální vlastnosti, schopnosti , osobní 
záliby a přání uživatelů, podporovat je v osobním rozvoji.
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STRUKTURA ORGANIZACE

 Středisko Diakonie je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou začleněnou do Diakonie ČCE, 
která sdružuje 30 středisek a 8 škol.

SPRÁVNÍ RADA   statutární orgán  do 1.5.2013

Hana Liptáková  předsedkyně správní rady, ředitelka
Mgr. Magda Kumprechtová   členka správní rady
Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis.   členka správní rady 

SPRÁVNÍ RADA   statutární orgán  od 1.5.2013

Mgr. Jiří Cupák předseda správní rady, ředitel 

Šárka Jeriová  předsedkyně DR
Mgr. Petr Chlápek  farář ČCE ve Vrchlabí
Petra Matějcová  zástupce zaměstnanců
Mgr. Jaroslava Tauchmanová zástupce MěÚ Vrchlabí
PhDr. Eva Březinová odborník, člen ČCE
Mgr. Hana Jüptnerová   odborník, člen ČCE

DOZORČÍ RADA   
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PRACOVNÍCI STŘEDISKA

Mgr. Marcela Sobotková   |sociální pracovník rané péče  HPP
Mgr. Hana Šimonová   | administrativní práce DPP

Raná péče

Alena Johnová, Dis.   | vedoucí CDS HPP
Mgr. Adéla Cupáková, Dis.  |sociální pracovník CDS  HPP
Květa Charvátová    | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Radka Krčmová   | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Dana Goldmannová    | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Jana Brožová   | pracovník v sociálních službách CDS DPP

Centrum denních služeb

Bc. Pavla Doubková   | sociální pracovník osobní asistence OA HPP
Romana Mejdrová                                                   | pracovník v sociálních službách OA DPP 
Eva Jindřišková   | pracovník v sociálních službách OA DPP
Alena Lauerová   | pracovník v sociálních službách OA DPP

pracovník v sociálních službách OA DPPDana Goldmannová   | 
Jana Sehnalová   | pracovník v sociálních službách OA DPP

Osobní asistence

Hana Liptáková   | vedoucí projektu PZ HPP
Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis.  | pracovní konzultant HPP
Věra Zezulová   | pracovní konzultant HPP
Lucie Zuzánková   | pracovní konzultant HPP
Kristýna Janatová, Dis.   | pracovní konzultant HPP
Mgr. Jindřiška Vébrová   | projektový manažer HPP

Podporované zaměstnávání

Bc. David Hlaváč   | správa a servis počítačové sítě DPP
Denisa Lamačová   | účetní externí smlouva
Jaroslav Novotný   | řidič, údržba DPČ
Alena Bujárková   | úklid DPČ

Technické zázemí střediska

Mgr. Jiří Cupák ředitel střediska HPP     |
Hana Liptáková    |ředitelka střediska HPP

Vedení střediska

 Jednotlivým uživatelům poskytuje sociální sužby tým pracovníků střediska. V roce  pracovalo 2013
ve středisku celkem , z toho 14 na HPP a 9 na DPP.23 zaměstnanců
 

 Velikost pracovního týmu vycházela z potřeb, které bezprostředně vyplývaly z množství úkolů plněných 
při poskytování sociálních služeb, dále také ze zahájení realizace nové služby – osobní asistence.
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UDÁLOSTI ROKU 2013

 V měsíci září proběhly důstojné oslavy dvacátého výročí založení střediska. Pracovníci střediska tyto oslavy 
pojali jako týden Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí.
Byl realizován:
 den otevřených dveří, kdy mohla široká veřejnost navštívit středisko a seznámit se s jeho chodem a službami
  jeden celý den probíhaly akce na náměstí ve Vrchlabí (bleší trh, prodej výrobků našich uživatelů), podrobné 
informace o životě Diakonie ve Vrchlabí
proběhl slavnostní koncert, kde své pěvecké i taneční dovednosti prezentovali uživatelé střediska a žáci 
Základní speciální a praktické školy Diakonie ČCE ve Vrchlabí
  oslavy byly zakončeny na faře Českobratrské církve evangelické, kde proběhla bohoslužba a v nově 
upravené farní zahradě proběhlo společné setkání občanů Vrchlabí se zaměstnanci a uživateli střediska
  Záznam z tohoto týdne oslav založení Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí je také uložen na našich 
webových stránkách. 

  V roce 2013 byla ve středisku Světlo natáčet Česká televize a to v rámci projektu “ .“ Tento  Moje vítězství
projekt poukazuje na to, že i lidé, kteří mají určitý typ zdravotního omezení, mohou být velmi dobrými sportovci. 
Ve filmu je zachycena soutěž v ping – pongu a také uživatelé předvedli a ukázali, co je boccia. Celý film je možné 
shlédnout na našich webových stránkách.

  V měsíci prosinci proběhl již tradičně , na který jsme pozvali naše dlouholeté přátele  Adventní koncert
(pěvecký sbor Špindleráček, Ten Sing, žáky Základní školy speciální a praktické Diakonie ČCE ve Vrchlabí  
a mnoho dalších)

  ... se nám v roce 2013 podařilo zrealizovat další pokračování projektu Podporovaného zaměstnávání. Tento 
projekt má pobočky ve Vrchlabí, Trutnově, Dvoře Králové a v Nové Pace. V měsíci listopadu jsme otevřeli nové 
detašované pracoviště Nové Paky a to v Jičíně. Projekt je velmi úspěšný, podařilo se nám doposud umístit 

 s podporou aktivní politiky zaměstnanosti z úřadů práce, nebo zcela bez podpory. 11 uživatelů na volný trh práce

Oslavy dvacátého výročí založení střediska Světlo ve Vrchlabí

 Česká televize ve středisku Světlo 

Adventní koncert

A také ...
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 Celkem Centrum denních služeb  poskytovalo služby , z nichž je v roce 2013 19 klientům zhruba třetina 
z Vrchlabí a polovina z dalších obcí v okolí (Hostinné, Dolní Lánov, Jilemnice apod.).

 V průběhu roku došlo k některým personálním změnám, od října se z mateřské dovolené vrátila sociální 
pracovnice. Nadále jsme pro zajištění přímé péče využili finanční podpory z projektu ESF, který nám poskytl 
prostředky na úhradu mzdových nákladů 0,5 úvazku pracovnice v přímé péči.

 V roce 2013 rovněž došlo ke změnám ve složení klientů –  mladších věkových skupin zvýšil se počet klientů
a klientů, což klade větší nároky na personální zajištění služby.kteří potřebují vyšší míru individuální péče, 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB | CDS

Mt 7,12 

Jak byste chteli, aby lidé jednali s vámi, 

tak i vy ve všem jednejte s nimi. 

 Centrum denních služeb je službou, kterou středisko Světlo poskytuje již od svého vzniku. V roce 2013 tedy 
i tato služba oslavila  svého působení ve Vrchlabí a okolí.20 let
 

 Řada lidí spojuje Centrum denních služeb s původním a dodnes vžitým označením „stacionář“. Od roku 2007
 je však oficiálním názvem této sociální služby Centrum denních služeb.
 

 Posláním Centra denních služeb je  pomoci lidem s mentálním či kombinovaným postižením k dosažení 
co největší míry jejich samostatnosti ve všech oblastech života a umožnit jim tak vést život co nejvíce obvyklý 
pro jejich vrstevníky.

 Centrum poskytuje své služby klientům , a to denně pondělí - pátek v čase od 7.30 do 15.00  od 7 do 64 let věku
hodin. Přímou práci s klienty zajišťují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách (2,65 úvazku), realizaci 
služby řídí vedoucí sociální služby – sociální pracovník (1,0 úvazek). Do některých činností jsou rovněž 
zapojováni proškolení dobrovolníci. Centrum rovněž úzce spolupracuje se studenty a školami, které připravují 
budoucí profesionály pro práci v sociální oblasti.

 Pro rok 2014 bychom rádi posílili  (např.  nácvikové aktivity, které připraví klienty na běžný život
nácvik péče o domácnost, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností apod.). Uvažujeme 
rovněž o rozdělení klientů do dvou základních skupin podle věku a budeme usilovat o personální 
posílení pracovníků přímé péče o 0,5 úvazku.

Základní informace o CDS

Rozvoj služby CDS
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    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Individuální pomoc uživatelům 
při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby

  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití dle míry potřeby 
klienta  Klienti se mohou učit připravovat si jednoduchá jídla, svačiny |

   Výchovné a vzdělávací činnosti Trénink paměti, trénink soustředění, výuka a práce na PC, činnosti vedoucí 
k upevnění školních dovedností, pravidelné besedy na zvolená témata apod.

 Aktivizační činnosti  Kreativní činnosti jako je výroba svíček, keramiky, mýdla a výtvarné činnosti

 Sportovní aktivity   Zumba, kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia, stolní tenis, běžecké lyžování apod.

 Hudební aktivity      Kapela Slunečnice a biblická hodina

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   Doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, 
do bazénu, do tělocvičny, do jídelny apod.

  Sociálně terapeutické činnosti  Canisterapie, Hipoterapie ...

  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  Doprovody 
při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřady, poštu apod.)  Individuální podpora při uplatňování práv, |
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Doplňkové – fakultativní činnosti   Klientům, kteří nemají možnost autobusového spojení 
či vlastní dopravy, nabízíme dopravu do centra i zpět.

.

činnosti centra denních služeb | CDS

Služba CDS zajišťuje klientům tyto základní činnosti: 
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kalendárium centra denních služeb | CDS

 V tomto roce jsme začali zkoušet s klienty  Centra denních služeb. Klienti tak mají vařit jídlo pro ostatní klienty
možnost se s dopomocí pracovníků zdokonalovat v dovednostech týkajících se péče o svou osobu, 
samostatnosti i v nácviku jemné motoriky. Vaření pro ostatní je pro klienty další příležitostí k tomu se něco naučit, 
ale i zažít si úspěch a potěšit druhé.

 V průběhu roku klienti navštívili několik tanečních akcí – například  ve Dvoře Králové,  ples v Zálabí Diskohrátky
v Jičíně,  v Semilech či  ve Dvoře Králové. Klienti si při těchto příležitostech užijí Karneval Halloweenskou zábavu
nejen tanec, ale i společnost klientů z jiných organizací. Akce jsou vždy dobře zorganizované a k celkové 
atmosféře velmi přispěje i přirozenost, spontánnost a bezprostřednost klientů, kteří si takové akce umí opravdu 
„užít“. 

 I v tomto roce pokračovala již dlouhodobá spolupráce s TJ Spartak Vrchlabí, pod jejíž záštitou funguje 
Sportovní klub Krkonoše. Aktivity klubu jsou určeny mentálně či kombinovaně handicapovaným a řada klientů 
Diakonie ČCE je zároveň aktivními sportovci klubu.

 V lednu Ivo Tangelmayer a Jiřina Dušánková vybojovali , Ivo na 50 1. místo a zlatou medaili v běhu na lyžích
i 100 m, Jiřina na 100 m. Oba dostali za tyto úspěchy poháry od zástupců TJ Spartak Vrchlabí a byli vyhlášeni 
nejlepšími sportovci z řad handicapovaných za rok 2013.

 V březnu Centrum denních služeb již podeváté uspořádalo , kterého se zúčastnilo celkem 68 turnaj v boccie
hráčů (jednalo se o klienty CDS, Ústavu sociální péče Hajnice, Oranžového domu v Trutnově, Speciální školy 
Diakonie ČCE ve Vrchlabí, Speciální školy v Hostinném, studenti a děti z některých ZŠ a MŠ ve Vrchlabí, děti 
z Dětského domova v Dolním Lánově a klienty stacionáře v Trutnově). Turnaj proběhl v přátelské atmosféře 
zdravého soutěžení.

 Duben znamenal pro Petra Tomáše a Jirku Pfeifera příležitost k vzájemným soubojům při turnaji ve stolním 
tenise v Novém Bydžově. Pořadatelem turnaje byl Ústav sociální péče Skřivany.
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kalendárium centra denních služeb | CDS

 V květnu klienti potěšili seniory v Penzionu s byty pro důchodce pásmem písní a tancem JUPÍ, totéž 
představení shlédli senioři Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

 Během května se uskutečnil rovněž koncert v pražské O2 aréně „ “. Je to jedna z dalších Chceme žít s Vámi
akcí, na kterou se klienti velmi těší, mají možnost zblízka vidět známé osobnosti a prožít si atmosféru opravdu 
velkého koncertu.

 V červnu se uskutečnil . V tomto týdnu klienti spolu s pracovníky vyrobili velké týden keramiky, výletů a vaření
koryto na květiny, které je umístěno a osazeno květinami před vstupem do CDS.  Práce měla kolektivní 
charakter. Jejím cílem bylo, aby každý klient respektoval názor druhého při společné diskusi a dohodě nad 
vzhledem finálního výrobku. Další součástí tohoto týdne byly celodenní výlety - do  výtvarné dílny Bosorka
v Jánských Lázních, do Vejsplach, kde byla pro klienty připravená šipkovaná, vědomostní soutěže i opékání 
buřtů včetně přípravy i udržování ohniště a následného úklidu. Poslední součástí týdne bylo vaření oběda 
s Míšou Vejslavovou a Petrou Červenkovou pro ostatní klienty a pečení Pavla Kopečného s Jiřinou Dušánkovou. 

 Červenec se stal významným pro úspěšnou  v Olomouci. Tým ve složení Pavel účast na speciální olympiádě
Kopečný, Ivo Tangelmayer, Petra Červenková a Jiřina Dušánková skončil na 2. místě a všichni členové týmu 
obdrželi stříbrnou medaili. V jednotlivcích slavila úspěch Petra Červenková, která získala rovněž stříbrnou 
medaili.

 Koncem září se uskutečnil již tradiční , pořádaný Podkrkonošskou společností přátel dětí Krakonošův trojboj
zdravotně postižených, kde klienti závodili v hodu do dálky, v běhu na 50 m a ve skoku do dálky z místa.

 Během září byl zrealizován také celodenní . Výlet se velmi vydařil, účastnili se ho výlet do Prachovských skal
všichni klienti CDS. I při hodnocení roku 2013 klienti na tento výlet velmi rádi vzpomínali.
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kalendárium centra denních služeb | CDS

 Listopadový , pořádný Českým hnutím speciálních olympiád, je každoročně navštěvovaný turnaj v ping-pongu
tenisty z celé republiky, kteří touží změřit si své síly v „pinčesu“. Petrovi Tomášovi se podařilo vybojovat 1. místo 
a . Za tento úspěch dostal Petr rovněž pohár od zástupců TJ Spartak Vrchlabí.zlatou medaili

 Prosinec proběhl ve znamení příprav na Vánoce a kromě , kde klienti zpívali sólově Adventního koncertu
i sborově, jsme neustávali v běžných sportovních činnostech, jako je kondiční cvičení, návštěva posilovny, 
kuželny, bazénu a tělocvičny.

 V předvánočním týdnu měli klienti možnost  zdarma  (svíčka, mýdlo apod.)  i dárky vyrobit si dárky pro své blízké
pro ostatní klienty. Letos klienti sami vyrobili i keramické ozdoby na vánoční stromeček. Připravili jsme také 
program, kde s odborníkem klienti vyráběli , učili se různé varianty stolování včetně míchané nápoje
dekorativního skládání ubrousků, kterými si mohli ozdobit nejenom vánoční stůl doma, ale i vánoční tabuli 
v CDS. Poslední pracovní den klienti s pracovníky CDS vyrobili malé  a připravili keramické svícny slavnostní 
oběd vánoční besídka – bramborový salát s kuřecím řízkem a dezertem. Následovala  s živou hudbou, zpíváním 
koled a nechybělo ani rozdávání dárků.    

za pracovníky Centra denních služeb  | Květa Charvátová | Radka Krčmová | Mgr. Adéla Cupáková, Dis.



 | |Canisterapie  RP   červen 2013 16
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 Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s dítětem raného věku (0-7 let) se 
zdravotním postižením  | mentálním, pohybovým nebo kombinovaným nebo s dítětem, které je ohroženo 
nepříznivým vývojem v důsledku postižení.
 Naší snahou je, co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání. 

Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. návštěvy dítěte přímo v rodině, v jeho přirozeném  
prostředí, případně ambulantně v našem středisku. Termíny návštěv v domácnosti jsou dopředu s rodiči 
domlouvány tak, aby nebyl narušován běžný chod rodiny.

P ůsobnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje. 
  Služba rané péče je poskytována bezplatně.

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE | RP

Cíle sociální služby raná péče  podpora celé rodiny
podpora psychomotorického vývoje dítěte 

 podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postižením 
do běžného způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je 
nezbytně potřeba

Nabídka služeb raná péče

 návštěvy poradce rané péče v přirozeném prostředí 
dítěte - přímo v rodinách
  sestavení individuálního plánu rozvoje dovedností 
dítěte na základě jeho individuálních potřeb a potřeb 
rodiny
 a ktuální nabídka stimulačních hraček, didaktických 
pomůcek
  půjčování knih a odborné literatury
 sociální poradenství
 p omoc při sestavování žádosti o finanční podporu
 | s polupráce s odborníky  psycholog, logoped, 
fyziorerapeut, atd.
  zprostředkování canisterapie, hipoterapie
 p omoc při výběru předškolního nebo školního 
zařízení pro dítě
 v odůvodněných případech doprovod na odborná 
pracoviště

  pracoviště rané péče

Deti jsou hosté, kterí hledají cestu
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činnost pracoviště rané péče | RP

Působnost

 v roce 2013 byla služba rané péče poskytována 
pečujícím rodinám zejména z lokalit vrchlabska, 
trutnovska, královédvorska a přilehlých obcí:
Dolní Kalná Horní Branná Horní Dehtov Chotěvice |  |  |  
|  |  |  |  | Hostinné Rudník Jívka Radvanice Rtyně  
v Podkrkonoší Libštát Horní Javoří Ostrov u Hořic |  |  |  

 Z ákladem sociální služby raná péče jsou konzultace 
(návštěvy) v rodinách uživatelů služeb rané péče. Délka 
a průběh návštěv se řídí potřebami a přáním rodičů. 
Služba rané péče podporuje rodiny s dítětem se 
zdravotním post ižením zejména při  zvládání 
dlouhotrvající psychické, fyzické a finanční zátěže. 

 V roce  byla služba raná péče poskytována 2013
 s dětmi se zdravotním postižením nebo 20 rodinám

ohrožením vývoje v důsledku zdravotního postižení, 
nově bylo přijato do péče 7 rodin.

 Pracoviště rané péče ve Vrchlabí vlastní již od roku 
2006 garanci kvality potvrzenou Asociací pracovníků 
v rané péči. Garance kvality je vydávána na období dvou 
let, a to na základě šetření, které prokáže, že služba 
rané péče je poskytována v souladu s platnými 
Standardy rané péče/intervence.

  V průběhu roku 2013 probíhala oblíbená setkání 
rodičů a dětí v prostorách střediska, včetně odborných 
přednášek na základě požadavků rodičů.

 V e dnech 16. - 17. 10. 2013 proběhla na Pracovišti 
rané péče inspekce poskytování sociálních služeb, 
kterou prováděl kontrolní orgán - Úřad práce České 
republiky z krajské pobočky v Hradci Králové. | Přehled 
výsledku inspekce:výčet splněných kr i tér i í 
hodnocených bodem 3, tj. nejvyšším počtem bodů: 
12 kritérií  hodnocených bodem 2: 6 kritérií   
hodnocených bodem 1: 2 kritéria  výčet nesplněných 
kritérií hodnocených bodem 0: žádné

Úvazky zabezpečující služby rané péče

  |  sociální pracovník / vedoucí služby  1,0
   |   ředitel střediska 0,25
   |   IT pracovník 0,05
 THP pracovníci úklid  a údržba    |  0,15 0,05
  |  pracovník na  DPP 1,0
 |  dobrovolník   1,0



  | |  Tvoření rodičů a dětí RP listopad 2013   19
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akce pracoviště rané péče | RP

  Vyhledávanou aktivitou služby rané péče jsou schůzky rodičů a dětí se zdravotním postižením, které jsou 
tematicky zaměřené. Během setkání mají rodiče možnost vzájemné výměny informací, týkající se např. 
doporučení vyzkoušených a osvědčených kompenzačních pomůcek, pobytů v lázních nebo si prostě jen tak 
mezi sebou popovídají o tom, co se daří nebo co je trápí.

27. březen Velikonoční tvoření jarní setkání s vítáním Velikonoc, výroba jarních 
květináčů a tvorba velikonočních dekorací

25. duben Pojďte s námi za Krakonošem  společná akce s mateřskou školou speciální 
Tyršovy sady v Hostinném s opékáním buřtíků a plněním úkolů cestou 
za Krakonošem 

16. květen Logopedie  | odborná přednáška Mgr. Marcely Roskolové  terapeutky 
s logopedickou praxí z dětské léčebny Vesna v Jánských Lázních

25. květen Bleší trh a bleší kavárna  charitativní akce na podporu sociální služby raná 
péče, kterou pořádalo o.s. Na Dvoře

20. červen Letní tvoření  společné setkání rodičů a dětí se soutěžemi a dílničkami

16. - 22. září Slavte s námi  týden oslav u příležitosti 20. výročí založení střediska. V týdnu 
proběhla bohatá nabídka kulturních akcí, benefičních, sportovních i divadelních 
představení a vystoupení klientů

6. listopad Já si někdy s tím mým dítětem fakt nevím rady  beseda s  PhDr. Evou 
Březinovou na téma vztek, agrese, sebepoškozování dětí 

25. listopad - 1. prosinec Týden rané péče  kampaň věnovaná osvětě služby raná péče s akcemi 
pro veřejnost i pro rodiče s dětmi. 

V rámci Týdne rané péče proběhly tyto akce:
  | Co je raná péče aneb přijďte se s k nám podívat  den otevřených dveří 
   | Tvoření s Bosorkou  tvoření s lektorkou kreativní dílny Bosorka
  |  Adventní koncert  tradiční vánoční koncert pro veřejnost
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pracoviště rané péče | RP

Individuální projekty – pomoc jednotlivým rodinám 

 Během roku 2013 se podařilo díky individuálním projektům získat od nadací a společností finanční prostředky 
pro jednotlivé rodiny. Finanční pomoc byla určena zejména na zakoupení kompenzačních pomůcek 
a financování služby osobní asistence. Konkrétně Tomášek K. získal od o. s. Život dětem finanční dar ve výši 
36 000 Kč na úhradu osobní asistence v mateřské škole. 

Poděkování za finanční podporu služby raná péče v roce 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  Královéhradecký kraj Město Vrchlabí Obec Třebihošť Obec Libštát  |  |  |  |  | 
Obec Chotěvice 

Mgr. Marcela Sobotková  | sociální pracovnice, vedoucí RP  



 | |Doma je doma OA prosinec 2013    22
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OSOBNÍ ASISTENCE | OA

Cíle

  umožnit klientovi zůstat v přirozeném prostředí 
 udržení nebo zlepšení kvality klientova života 
 podporování klienta v samostatnosti 
 podpora klienta v zapojování se do společenského 
života

Poslání
 Posláním osobní asistence je, aby lidé, kteří tuto 
službu využívají, mohli žít doma stejným způsobem 
jako jejich vrstevníci, tzn. kompenzovat uživatelovo 
postižení v těch činnostech, které nemůže vykonávat 
samostatně, dopomáhat mu při získávání vzdělání, 
rozvoji osobnosti a uspokojování biologických
i sociálních potřeb.

Způsob poskytování služby osobní asistence

 Služba je poskytována v domácnosti nebo na místě a v čase, který si klient vybere a v maximální míře podle 
jeho zvyklostí. Důležitý je způsob, jakým je práce provedena | osobní asistent se na provedení musí přímo 
domluvit s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem.
 Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování osobní asistence a podle individuálního plánu, 
ve kterém si klient a zástupce poskytovatele dohodnou cíl spolupráce a činnosti k jeho naplnění. 

Nabízené činnosti

 Služba osobní asistence má zabezpečit uživateli základní životní potřeby. Biologické (  ) např. toaleta, hygiena
a sociální (  ). K tomu poskytujeme tyto základní činnosti:např. doprovázení do školy, zaměstnání, kulturní vyžití

  |Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  např. pomoc při oblékání, přesunech, podávání jídla
 | Pomoc při osobní hygieně  např. sprchování, použití WC
 | P omoc při zajištění stravy  např. pomoc s přípravou jídla
 | Pomoc při zajištění chodu domácnosti  např. drobný úklid, péče o prádlo, nákupy
 | Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  např. pomoc v péči o dítě, pomoc s nácvikem a upevňováním 
schopností a dovedností
 | Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  např. doprovázení za kulturou, do zájmových 
kroužků, na úřady, na vycházky, nebo rozhovor
 | Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  např. pomoc 
při vyřizování úředních záležitostí 

K základním činnostem můžeme poskytnout také fakultativní činnosti:
 Dovoz služebním autem
 Zajištění léků, receptu

Doma je doma
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OSOBNÍ ASISTENCE | OA

Rozvoj služby osobní asistence

 Služba osobní asistence zahájila svoji činnost 17. 6. 2013. A od počátku byla naplněna kapacita 5 klientů, což 
představovalo cca 120 hodin asistence měsíčně. Zpočátku našimi klienty byli pouze senioři žijící v domácím 
prostředí, závislí na pomoci druhé osoby. Pečují o ně rodinní příslušníci, kteří si současně chtějí zachovat 
možnost zaměstnání a v této době probíhá osobní asistence. 2 uživatelé využívali osobní asistenci i ve večerních 
hodinách a o víkendech, jako odlehčení fyzické zátěže pečující rodiny. V tomto čase je naše sociální služba 
na Vrchlabsku ojedinělá. 

 V letním období jsme poskytovali také nepravidelnou osobní asistenci jako zástup za pečující blízké, kteří 
odjeli na zaslouženou dovolenou. Tím podporujeme soužití generací, které je pro seniory tolik důležité, zůstávají 
přirozenou součástí své rodiny, jsou denně v kontaktu se svými potomky.
Uživatelé nejvíce využívali pomoc s osobní hygienou, s přípravou jídla, někteří také pomoc s úklidem 
domácnosti. Někdy je to doprovod na vycházku, nákup či k lékaři. 

 Od října poskytujeme osobní asistenci také dítěti s postižením (porucha autistického spektra), které je 
integrované do běžné základní školy. Osobní asistence probíhá po skončení školního vyučování, kdy vedle 
efektivního prožívání volného času také probíhá upevňování dovedností, zvláště sociálních. Rodiče si tak 
zachovali možnost pracovat na plný úvazek. 

 Uživatelům byla poskytnuta podpora v rámci přímé péče, základního poradenství a individuálního plánování.

Osobní asistence v číslech

  do prosince roku 2013 jsme měli celkem , z toho 5 využívalo osobní asistenci Od června 10 uživatelů
pravidelně (denně nebo 2 x v týdnu) a 5 nepravidelně. Celkem jsme poskytli cca . 800 hodin osobní asistence
První 3 měsíce zajišťovaly služby 3 pracovnice, jedna na plný úvazek a 2 na DPP, v říjnu přibyla další osobní 
asistentka na DPP. Všichni pracovníci se průběžně vzdělávají. 

Bc. Pavla Doubková  | sociální pracovnice, vedoucí OA



 | |Kreativní dílna s Bosorkou  RP   listopad 2013 25
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ | PZ

 Podporované zaměstnávání  na Trutnovsku a Jičínsku navazuje na projekt z let 2011 – 2013, je  financován PZ
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Projekt je opět 
na dva roky, svoji činnost zahájil 15. března 2013 a skončí 14. března 2015.

 Projekt Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku, registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00056 
pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním (dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., osoby zdravotně 
postižené) najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. Vytyčeného cíle dosahujeme nejen ve Vrchlabí, ale 
i na ostatních pobočkách PZ, a to ve Dvoře Králové nad Labem, Nové Pace a v Trutnově, od listopadu 2013 jsme 
nově zřídili detašované pracoviště Nové Paky v Jičíně, kde je o tuto službu velký zájem. Každou pobočku a určitý 
počet uživatelů má na starosti pracovní konzultantka, což je osoba, která pomáhá svým uživatelům hledat 
zaměstnání na otevřeném trhu práce, vyjednávat se zaměstnavateli, naučí je základům na počítači, pomůže 
sepsat životopis, motivační dopis a v případě úspěchu může dle přání uživatele či zaměstnavatele poskytnout 
pracovní asistenci přímo na pracovišti po dobu nezbytně nutnou.

 Novinkou tohoto projektu je tzv. Podpora de minimis, tedy příspěvek na mzdu. Zaměstnavateli, který se 
rozhodne zaměstnat našeho uživatele, nabídneme příspěvek na mzdu ve výši 11 000 Kč na 6 měsíců. To je 
částka, která uživateli/zaměstnanci zaručí výdělek v minimální mzdě a je to částka na plný pracovní úvazek. 
Takto můžeme podpořit 5 uživatelů na plný úvazek nebo 10 na částečný úvazek, dle zdravotního stavu uživatele 
a potřeb zaměstnavatele.

 Po roce fungování evidujeme téměř 60 uživatelů, což je kapacita, kterou bychom měli naplnit v průběhu 2 let 
trvání projektu, jsme rádi, že je o naši službu zájem. Tomu vděčíme skvělé spolupráci s úřady práce a 
s městskými úřady, kteří nám vycházejí vstříc a naši službu jako pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním 
podporují. 

Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis. 
| pracovní konzultantka

 V roce 2013 jsme pro uživatele připravili hned 
několik skupinových setkání, tzv. JobClubů, tyto 
JobCluby pro nás připravili externí lektoři a zúčastnili 
se jich uživatelé na všech pobočkách. V průběhu 
června se uživatelé naučili správně sestavit životopis, 
motivační dopis a vyzkoušeli si pracovní pohovor 
„nanečisto“. V měsíci září jsme ve spolupráci 
s Životem bez bariér, o.s. v Nové Pace připravili 
JobClub na téma Finanční gramotnost – rodinné 
finance. 



 |Adventní koncert  1.prosince 2013 27
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2013

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

43464343

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Pražská 858
Vrchlabí (část)
543 01

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 559Součet I.1. až I.4. 2 559I.

Spotřeba materiálu 3523 3521. (501)

Spotřeba energie 2074 2072. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 1 019Součet II.5. až II.8. 7 1 019II.

Opravy a udržování 348 345. (511)

Cestovné 959 956. (512)

Náklady na reprezentaci 510 57. (513)

Ostatní služby 88511 8858. (518)

Osobní náklady celkem 4 423Součet III.9. až III.13. 12 4 423III.

Mzdové náklady 3 37813 3 3789. (521)

Zákonné sociální pojištění 1 02014 1 02010. (524)

Ostatní sociální pojištění 1015 1011. (525)

Zákonné sociální náklady 1516 1512. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem 285Součet V.17. až V.24. 22 285V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 4224 4218. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 2721. (545)

Dary 828 822. (546)

Manka a škody 2329 2323. (548)

Jiné ostatní náklady 21230 21224. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hm ot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem 32Součet VII.31. až VII.32. 38 32VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 3240 3232. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 6 318Součet I. až VIII. 43 6 318

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 484Součet I.1. až I.3. 45 484I.

Tržby za vlastní výrobky 3146 311. (601)

Tržby z prodeje služeb 45347 4532. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem ISI.4o.u ačže t II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 75Součet IV.12. až IV.18. 59 75IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 7566 7518. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem 37Součet VI.26. až VI.28. 75 37VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 3777 3727. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 5 642Hodnota VII.29. 79 5 642VII.

Provozní dotace 5 64280 5 64229. (691)

Výnosy celkem 6 238Součet I. až VII. 81 6 238

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním -80-80C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění -80-80D. 84C. - 34.
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ROZVAHA k 31.12.2013

1 x příslušnému fin. orgánu

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Pražská 858
Vrchlabí (část)
543 01

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2013

Účetní jednotka doručí:
43464343

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 4 4

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 444.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1) 8 (057.

II. Součet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 916 981

Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 6556554.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 145.

Základní stádo a tažná zvířata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 3262617.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 178.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Součet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Půjčky organizačním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 266.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 277.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -920 -985

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 078) 32 ( -4-44.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 -655-6557.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 8) 38 (08 -326-26110.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 89) 39 (011.

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 0741 217

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 173

Materiál na skladě (112) 421.

Materiál na cestě (119) 432.

Nedokončená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 487.

Zboží na cestě (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 1739.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 328 497

Odběratelé (311) 521.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 624.

Ostatní pohledávky (315) 56 3993285.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 576.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 587.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 609.

Daň z přidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní daně a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 3612.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 6413.

Pohledávky za účastníky sdružení (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí ) 66 (37315.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 6817.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 575 831

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 575655

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 1 908 1 908

Vlastní jmění (901) 87 1 4681 4681.

Fondy (911) 88 4404402.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 893.

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -1 253 -1 333

Účet výsledku hospodaření (963) 91 -80x1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x502.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -1 253-1 3033.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 499562

I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 1025.

Dohadné účty pasivní (389) 1036.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 562 499

Dodavatelé (321) 106 15581.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 1083.

Ostatní závazky (325) 109 -484.

Zaměstnanci (331) 110 3422365.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 1551307.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 114 35299.

Daň z přidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 11712.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 11914.

Závazky k účastníkům sdružení (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí 1 (373) 1216.

Jiné závazky (379) 12217.

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 12318.

Eskontní úvěry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné účty pasivní (389) 127 10922.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 12823.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133

Výdaje příštích období (383) 1301.

Výnosy příštích období (384) 1312.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 0741 217

Pokladna (211) 72 4961.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 7825693.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 787.

Peníze na cestě (261) 798.

IV. Součet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84 141 -254

Náklady příštích období (381) 81 -2541411.

Příjmy příštích období (385) 822.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 0741 217

 Zprávu nezávislého 
aud i to ra  o  ověřen í 
výsledků hospodaření 
naleznete k nahlédnutí 
ve středisku nebo na 
našich internetových 
stránkách
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