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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové,

dovolte mi na tomto místě shrnout průběh roku 2014, jak jsme
jej prožívali v obecně prospěšné společnosti Vítej... Byl to rok, ve
kterém jsme pokračovali v naší běžné činnosti, ale i získali nové
zkušenosti.
V průběhu roku 2014 jsme v našem centru přivítali několik
návštěv pracovníků českých i zahraničních poskytovatelů
sociálních služeb zaměřených na péči o osoby s poruchou
autistického spektra (PAS). Navštívili nás i zástupci Kraje
Vysočina, který plánuje vybudovat specializovaný domov pro
autistické osoby.
V únoru jsme se zúčastnili mezinárodní konference o komunikaci
a vzdělávání osob s PAS Pojďme do toho společně II. Konference nám mimo jiné poskytla i
řadu námětů na zkvalitnění poskytovaných služeb. Zároveň jsme měli možnost sdílet své
praktické poznatky s dalšími poskytovateli péče.
V dubnu jsem navštívila Irsko, a to u příležitosti otevření jedné z tamějších farem fungujících
v rámci systému zařazování postižených osob do života většinové společnosti. Na této farmě
se lidé s PAS účastní běžných pracovních činností, jsou podporováni v získávání a
upevňování svých dovedností a zapojují se tak do běžného života, jaký známe my.
Příchod léta doprovázela kontrola našeho zařízení ze strany Krajského úřadu Středočeského
kraje. Jsme potěšeni, že kontrola proběhla úspěšně a pracovníci kraje neshledali v našem
zařízení pochybení.
Jedním z největších milníků roku 2014 bylo zahájení plného provozu pekárny, kterou jsme
zbudovali za účelem sociálně-terapeutické aktivizace uživatelů našich služeb. Hotové výrobky
nabízíme k prodeji v naší domovské obci, účastníme se různých krátkodobých prodejních
akcí (charitativní trhy apod.) a stali jsme se i pravidelnými dodavateli pečiva do několika
organizací.
Naši uživatelé prožili klidný rok 2014. Počet uživatelů služeb je stabilní a v průběhu roku se
přihlásili i noví zájemci, zejména o odlehčovací služby. Jsme velmi potěšeni, když se uživatelé
služeb vrací a jsou v našem komunitním centru spokojení. Považujeme to za největší
odměnu.
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Rok 2014 byl klidným, avšak zajímavým obdobím. S radostí vnímám, že se nám daří
poskytovat kvalitní a odborné služby, a tím ulehčovat život osobám s poruchou autistického
spektra. Se stejnou nadějí se dívám i do roku 2015.
Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí.
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Mgr. Jitka Klasová
Ředitelka

POSLÁNÍ A CÍLE
Na základě registrace poskytujeme dvě sociální služby, a to chráněné bydlení pro osoby
s poruchou autistického spektra a odlehčovací služby pro rodiny autistických osob.
Lidé s autismem si zaslouží důstojný život a péči odpovídající jejich specifickým potřebám.
Tak jako pro nás, i pro ně je nezbytné mít možnost dále rozvíjet své schopnosti a
dovednosti. A především potřebují pochopení svého okolí. S tímto vědomím jsme si stanovili
poslání a cíle. Jejich naplňování je naším prvořadým úkolem.
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SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Hlavní cíle
bydlení

služby

chráněného

… Zlepšení kvality života dospělých
autistů
… Udržování stávající úrovně sociálních
a intelektových dovedností autistů
… Maximální možná míra zapojení
autistů do života společnosti

Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž díly do
sebe nezapadají

Dlouhodobé cíle služby chráněného bydlení
Prostřednictvím námi poskytované individuální péče se snažíme o:
… Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života obyvatel
komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků)
… Poskytování kvalitní a bezpečné služby personálem s odborným vzděláním
… Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních služeb
v praxi“
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Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme:
… Individuální přístup ke každému člověku
… Pomoc při uspokojování potřeb každého uživatele
… Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v každodenním životě
… Úctu k soukromí a intimitě
… Prohlubování mezilidských vztahů
… Spolupráci s rodinou a nejbližším okolím

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Hlavní cíle odlehčovacích služeb
… Pomoc a podpora rodinám pečujícím o
autistického člena
… Zajištění kvalitní a odborné péče o
autisty dočasně umístěné v komunitním
centru
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Poskytujeme rodinám pečujícím o autisty čas a
prostor pro odpočinek a načerpání nových sil

Dlouhodobé cíle odlehčovacích služeb
Odlehčovací služby poskytujeme se záměrem:
… Ulehčit rodinám autistických osob tím,
že dočasně převezmeme péči o jejich
příbuzného
… Poskytnout uživatelům odlehčovacích
služeb příjemné a vhodné podmínky pro
jejich
krátkodobý
pobyt
v našem
komunitním centru
… Maximálně přizpůsobit nabídky služeb
poptávce ze strany rodin, které pečují o
autisty

Při poskytování odlehčovacích služeb klademe důraz především na:
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… Individuální přístup ke každému člověku
… Pomoc a podporu při zvládání běžných
činností
…
Odbornou
a
profesionální
péči
odpovídající specifickým potřebám osob
s poruchou autistického spektra
… Udržování mezilidských vztahů
… Úzkou spolupráci s rodinou a nejbližším
okolím uživatele služeb
… Respektování individuálních potřeb
každého uživatele

Věříme, že naplněním našeho poslání a našich cílů
umožníme uživatelům našich služeb důstojný život
v bezpečném a klidném zázemí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Naší cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra:
… Mladí mezi 7 a 16 lety (pouze pro odlehčovací služby)
… Dospívající mezi 16 a 18 lety (chráněné bydlení i odlehčovací služby)
… Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací služby)
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Chráněné bydlení ani odlehčovací služby nejsou určeny pro:
… Osoby mladší 16 respektive 7 let
… Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
… Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví
ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…
… Osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou
ústavní léčbu
… Osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči
… Osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor
… Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální
dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií
(celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční
formou, atd.)

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
V roce 2014 jsme našim uživatelům poskytovali dvě základní registrované sociální služby:
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Komunitní centrum Vítej… bylo zbudováno se záměrem poskytovat individuální a specifickou
péči, která přesně odpovídá potřebám uživatelů služeb – osob s poruchou autistického
spektra. Aby bylo možné takové služby zajistit, je
kapacita centra omezená. Jsme přesvědčeni, že
nízký
počet
uživatelů
služeb
společně
s profesionálním a citlivým přístupem personálu je
jedinou možnou cestou, jak tento záměr naplnit.
Ve své každodenní práci uplatňujeme pedagogické
vedení dle programu TEACCH. Tento program se
jeví jako nejúspěšnější při aplikaci v péči o osoby s
PAS. Základem programu je nastavení struktury, v
jejímž rámci se lidé s PAS pohybují a kterou
podporujeme důslednou vizualizací. Tato struktura
a vizualizace zahrnuje nejen pravidelný a jasný
časový plán (denní režim), ale i úpravu prostředí.
K nastavení struktury a její vizualizaci využíváme
zejména jednoduchých piktogramů a barevného
rozlišování. Obojí napomáhá orientaci časové i
prostorové. A lidé s autismem díky nim získávají
pocit jistoty a z něj vyplývajícího bezpečí.
Osobní asistenti se zaměřují zejména na podporu uživatelů vedoucí k získání a udržení co
nejvyšší míry jejich nezávislosti. Napomáhají uživatelům, aby každodenní činnosti zvládali
samostatně, nebo jen s mírnou dopomocí. Klidným a trpělivým přístupem vedou uživatele
jednotlivými kroky dané aktivity, společně nacvičují úkony, které se běžnému člověku mohou
na první pohled zdát jednoduché a všední. Pro osoby s PAS však může být jejich vykonávání
matoucí, nebo komplikované. Zde hovoříme o běžných domácích pracích – např. mytí a

utírání nádobí, příprava nápoje a jídla, běžný úklid domácnosti nebo například výběr
vhodného oblečení a oblékání. Je třeba mít na paměti, že autistické osoby vnímají jednotlivé
fáze toho kterého úkonu odděleně. Cesta vedoucí ke zvládnutí aktivity tedy zahrnuje nácvik
drobných úkonů a jejich následné seřazení do správného pořadí. Velkým pomocníkem jsou
pak již zmíněné piktogramy – jejich správným poskládáním vznikne jednoduchý přehled
posloupnosti naučených úkonů. Pro autistické osoby je takto rozfázovaná činnost jednodušší
na zvládnutí a následné zopakování.
Řada osob s autismem vyhledává
rutinní a neustále se opakující činnosti.
Jejich vykonáváním si posilují vlastní
pocit klidu a bezpečí. Právě tento
aspekt autistického postižení byl
základem myšlenky zbudování pekárny
chleba. Činnosti doprovázející výrobu
pečiva jsou jednoduché, relativně
snadno osvojitelné a především rutinní.
V průběhu
roku
2014
jsme
z testovacího přešli na běžný provoz
pekárny. Uživatelé služeb se do práce
pekárny zapojují v individuálním režimu – tedy podle svých možností a schopností. Dbáme
na postupný nácvik dovedností a jejich následné uplatnění v přípravě pečiva. Hotový chléb
pak nabízíme k prodeji přímo v naší domovské obci Hřebeč. Dále se účastníme
jednorázových prodejních akcí, a to zejména charitativních a farmářských trhů. A stali jsme
se i pravidelnými dodavateli pečiva do několika organizací.
Největší radost máme, pokud jsou uživatelé služeb v našem centru spokojení. Těší nás,
pokud se do centra vrací na opakované pobyty v rámci odlehčovacích služeb. Dává nám to
pocit naplnění a přesvědčení, že je naše práce potřebná a užitečná.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V ROCE 2014
Službu chráněné bydlení jsme registrovali v roce 2010 a poskytovali ji po celý rok 2014.
V průběhu roku jsme měli v péči celkem 5 uživatelů služby chráněné bydlení. Kapacita služby
je tak plně využita.
Za celý rok jsme poskytli 1 118 dnů péče. V jejím rámci poskytují osobní asistenti uživatelům
služby podporu ve zvládání každodenních činností (při sebeobsluze, péči o domácnost a
běžných aktivitách), dále podporujeme uživatele služby v udržení a dalším rozvoji dovedností
a nezapomínáme ani na volnočasové aktivity. Uživatelům poskytujeme nepřetržitou péči,
tedy v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Služby a podporu poskytujeme s ohledem na
individualitu každého uživatele. K dosažení
tohoto
stupně
podpory
slouží
zejména
individuální plán, který společně s uživatelem
služby nastavíme při jeho příchodu do
komunitního centra. Plán sestavujeme tak, aby
odpovídal osobním potřebám a cílům daného
uživatele. V plánu vytyčíme důležité činnosti,
způsob i úroveň podpory a samozřejmě cíl, jehož
si uživatel přeje dosáhnout. Individuální plán
s uživatelem průběžně vyhodnocujeme, aktualizujeme a případně upravujeme.
Jednou z důležitých podmínek zajištění kvalitního,
klidného a bezpečného zázemí pro naše uživatele je
udržení stabilní a kapacitně omezené komunity lidí,
kteří v centru žijí a pracují. Denní režim centra
nastavujeme
tak,
aby
vyhovoval
jednotlivým
uživatelům. Dbáme na dostatek volného prostoru pro
individuální aktivity uživatelů. Nedílnou součástí péče je
pak respekt k soukromí a intimitě všech uživatelů.
Jsme přesvědčeni, že dodržením těchto uvedených
principů vytváříme klidné a bezpečné prostředí.
Uživatelé chráněného bydlení u nás mají svůj domov,
kde mohou trvale a spokojeně žít.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V ROCE 2014
V průběhu roku 2014 jsme poskytovali odlehčovací služby 12 uživatelům. Za celý rok 2014 to
znamenalo 250 dnů, po které jsme pečovali o autistické osoby dočasně umístěné v našem
centru.
Uživatelé odlehčovacích služeb mají v komunitním centru k dispozici svůj samostatný pokoj.
Mají tak své vlastní zázemí a zároveň svým pobytem nenarušují soukromí stálých obyvatel
centra.
Uživatelé odlehčovacích služeb se, stejně jako uživatelé chráněného bydlení, podílí na chodu
komunitního centra. Při jejich zapojování do běžných aktivit samozřejmě respektujeme
postižení a úroveň schopností
každého z nich. Společně s jejich
rodinnými
příslušníky
jim
při
příchodu do centra připravujeme
individuální
program
a
z něj
vyplývající podporu odpovídající
jejich konkrétním potřebám a
zvyklostem. Péče tak navazuje na
jejich běžné zvyklosti a dodává jim
pocit bezpečí, který může být
pobytem
v novém
prostředí
narušen.
Poskytováním odlehčovacích služeb dáváme rodinám autistických osob prostor a čas pro
tolik potřebný odpočinek, možnost vykonávat osobní aktivity i vyřizovat si vlastní záležitosti.
Rodinní příslušníci uživatelů odlehčovacích služeb se mohou spolehnout na fakt, že je v době
jejich odpočinku o jejich příbuzného profesionálně postaráno.
Největší odměnou pro nás pak je fakt, že se
uživatelé odlehčovacích služeb rádi vrací a
jejich rodiny nás opakovaně oslovují se
žádostí o dočasné umístění autistického
příbuzného do našeho centra.
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DALŠÍ AKTIVITY
V průběhu roku 2014 jsme rozšířili své aktivity a zaregistrovali doplňkovou činnost – pekárnu
chleba. Stejně jako v předchozích letech, i tento rok jsme vyvíjeli aktivity zaměřené na
problematiku autistického postižení. Naši snahu zaměřujeme především na zkvalitnění života
osob s PAS, jejich větší integraci do společnosti a v neposlední řadě na osvětu o autismu.
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PEKÁRNA CHLEBA
Vybudování pekárny navazuje na naši snahu o zapojení osob s poruchou autistického
spektra do běžného života společnosti. Provoz pekárny vede a dohlíží na něj profesionální
pekař.
Chléb pečeme tradičním řemeslným
způsobem, z kvasu. Vyrábíme dva druhy
– pšenično/žitný a žitný. Uživatelé služeb
se podílí na pomocných a přípravných
pracích. Jednotlivé činnosti si osvojují
s podporou osobních asistentů. Do práce
v pekárně se zapojují podle svých
individuálních schopností.
Od počátku roku 2014 pečeme chléb
pravidelně každý všední den. Hotové
výrobky slouží k uspokojení naší vlastní
potřeby pečiva i k prodeji. Občané Hřebče si je mohou zakoupit přímo v našem komunitním
centru a dále chléb dovážíme na několik míst v Praze. V průběhu roku 2014 jsme chléb
prodávali i na krátkodobých prodejních akcích – např. v rámci adventních trhů v České
televizi, charitativní prodej v České spořitelně, na trzích v International School of Prague
v Nebušicích a dalších.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI
Velmi pozitivně vnímáme aktivní
spolupráci s obdobnými zařízeními
poskytujícími podporu a péči
autistickým osobám. Společné
setkávání, krátkodobé stáže a
vzájemné návštěvy nám poskytují
příležitosti
k cenné
výměně
informací a praktických poznatků.

Mezi organizace, s nimiž udržujeme dlouhodobou spolupráci můžeme zařadit například:
APLA Praha a Střední Čechy, Autistik, o.s. Zahrada provozující chráněné bydlení v
Nebuželích, Speciální škola Korálek v Kladně, Domov se zvláštním režimem v Libčicích,
chráněné bydlení v Lahovičkách a další.
V průběhu roku 2014 jsme přivítali
návštěvu pracovníků obdobného
zařízení,
které
funguje
ve španělském Burgosu. Předané
zkušenosti a informace se opírají o
mnohaletou
praxi
s podporou
autistických osob a jejich zapojení do
různých aktivit.
V dubnu 2014 přijeli zástupci Kraje
Vysočina společně s představiteli
Domova ve Zboží a v červnu nás
navštívili pracovníci a uživatelé
domova se zvláštním režimem v Lahovičkách. Sdílení informací a poznatků z praxe patří mezi
důležité zdroje inspirace pro naši další práci.
V průběhu roku 2014 jsme i nadále udržovali spolupráci se společností Vzdělávání s.r.o.
Podílíme se na projektu „Pojďme do toho společně II“. Tento projekt je zaměřen na výměnu
zkušeností s irským a španělským partnerem v oblasti sociálního začleňování a rozvoje
zaměstnanosti osob s poruchou autistického spektra. Zapojení osob s PAS do pracovního
procesu jsme si mohli v praxi ověřit při návštěvě jedné ze specializovaných farem v Irsku.
Jedná se o obdobu chráněného podniku, kde se mohou lidé s autismem s podporou
osobních asistentů aktivně zapojit do běžných pracovních činností. Tato stáž nám poskytla
hodnotné podněty pro naše vlastní aktivity, zejména při sociálně-aktivizačních činnostech
v pekárně komunitního centra.

PROJEKT NOVÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO CENTRA
V lednu 2014 jsme úspěšně uzavřeli projekt nákupu a
rekonstrukce komunitního centra financovaný z
Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Projekt byl v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace
zakončen závěrečnou monitorovací zprávou. Jeden ze
základních požadavků, a to minimální udržitelnost po
dobu 3 let, jsme splnili. Podmínka dlouhodobé
udržitelnosti je plně v souladu s naší koncepcí
vybudování trvalého domova pro uživatele našich
služeb. I nadále je tedy dlouhodobý provoz komunitního centra jednou z našich priorit.
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OSTATNÍ AKTIVITY
V dubnu jsme se již tradičně zapojili do celosvětové iniciativy LIGHT IT UP BLUE! Cílem této
celosvětové iniciativy je zviditelnění a osvěta problematiky autismu. U příležitosti Světového
dne porozumění autismu připomínaného 2. dubna se naši uživatelé i pracovníci oblékli do
modré barvy. Stejně tak jsme modrou barvou vyzdobili i náš dům.
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Červen 2014 k nám přivedl štáb České televize, která u nás
natáčela dokument do pořadu Pomáhejme s humorem. Akce
probíhala ve spolupráci s Kontem Bariéry Nadace Charty 77.
Zábavný charitativní večer Pomáhejme s humorem odvysílala Česká
televize na podzim 2014. Získané finanční prostředky putovaly
přímo na účet nadace. Vítej v pořadu vystupovala mezi
organizacemi, ke kterým přichází finanční podpora z Konta Bariéry.

Naše každodenní aktivity zahrnují i běžné
zahradnické práce na naší zahradě, kde si pro
vlastní potřebu pěstujeme několik druhů ovoce
a zeleniny. Zahradu též využíváme jako místo
pro odpočinek, sportovní aktivity i pořádání
oslav a setkání. Běžně využíváme služby
dostupné v obci, chodíme na procházky okolím
Hřebče a pořádáme i společné výlety.

V roce 2014 jsme se stali partnerem České
spořitelny. Její pracovníci nám slavnostně
předali šek s finančním výtěžkem akce
„Pekaři pekařům“, v jejímž rámci pracovníci
IT oddělení České spořitelny pekli ve
prospěch našeho zařízení velikonoční pečivo.

LIDÉ VE VÍTEJ…
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Mgr. Jitka Klasová – ředitelka
Iniciátorka projektu chráněného bydlení Vítej…, matka dospělé autistické dcery.
Mgr. Klasová má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním autistických osob,
vybudovala jednu z prvních autistických tříd v České republice ve speciální škole Korálek
v Kladně, zúčastnila se řady zahraničních stáží a řadu let se aktivně věnuje problematice
práce s autistickými osobami.
Ing. Ivana Vítová – vedoucí chráněného bydlení

SPRÁVNÍ RADA V ROCE 2014
Edita Bothová – předsedkyně správní rady
Matka dospělé autistické dcery. Paní Bothová má mnohaleté zkušenosti s péčí o autistické
osoby, aktivně se zajímá o problematiku práce s lidmi s PAS. Ve funkci předsedkyně správní
rady je od ledna 2011.
Ladislav Čermák – člen správní rady
Metodik letového provozu. Pan Čermák pracuje od roku 2006 jako dobrovolník v obecně
prospěšné společnosti Vítej… Členem správní rady je od ledna 2007.
Vladimíra Bajerová – členka správní rady
Matka dospělého zdravotně postiženého syna. Paní Bajerová má dlouholetou praxi v oblasti
sociálních služeb. Řadu let vykonávala funkci ředitelky Střediska zdravotně postižených v
Kladně. Členkou správní rady je od ledna 2011.

DOZORČÍ RADA V ROCE 2014
Mgr. Petr Fajtl – předseda dozorčí rady
Pavla Hradecká – členka dozorčí rady
Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady
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ZAMĚSTNANCI V ROCE 2014
Marie Knězů – účetní
Edita Bothová – personalistka

Pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci (zaměstanci a pracovníci na dohodu o
provedení práce):
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Širín Al Sabahová, Vladimíra Bajerová, Jana Bejblová, Iveta Beránková, Jiří Crha,
Soňa Erhardová, Romana Gordíková, Tereza Gordíková, Michal Hladík, Jaromír Hlisnikovský,
Helena Housková, Jitka Klasová, Marie Knězů, Jiřina Matějčková, Jana Procházková,
Kamila Procházková, Lenka Říhová, Barbora Šabartová, Ondřej Škereň, Ivana Vítová,
Lucie Vostatková, Dana Žáková

Průměrný počet zaměstnanců: 10,13 (z toho 1 řídící zaměstnanec)

VÝROK AUDITORA
Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem ing. Ivanem Jánským, č. osv. 1622
s výrokem:
--- bez výhrad --18

FINANČNÍ ZPRÁVA
Níže Vám předkládáme finanční výkazy za rok 2014.
ROZVAHA (tis. Kč)
AKTIVA

31. 12. 2014

31. 12. 2013

53

21

2 740

2 164

12 023

12 567

0

0

16

0

186

163

3

17

15 021

14 932

31. 12. 2014

31. 12. 2013

12 024

12 567

2 558

2 121

Výsledek hospodaření

1

0

Dlouhodobé bankovní úvěry

0

0

438

244

15 021

14 932

Krátkodobý finanční majetek - pokladna
19

Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený investiční majetek
Zásoby
Pohledávky
Ostatní vlastní zdroje
AKTIVA CELKEM
PASÍVA
Vlastní jmění
Fondy

Cizí zdroje
PASÍVA CELKEM

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (tis. Kč)
NÁKLADY

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Spotřeba materiálu

351

344

Spotřeba energií

262

171

0

0

296

121

2 952

2 066

544

507

29

36

4 434

3 245

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Tržby za vlastní výrobky

152

0

Tržby z poskytovaných služeb

909

1 006

Použití fondů

116

258

Přijaté příspěvky – dary

324

271

Jiné výnosy

543

507

2 388

1 199

3

4

4 435

3 245

Ostatní služby – nájemné
Ostatní služby
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY

Státní dotace MPSV
Výnosové úroky (běžný účet)
VÝNOSY CELKEM
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozvaha (v tis. Kč)
FONDY

21

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Fond rezervní – dary od nadací

150

0

Fond rezervní – dary neúčelové

2 408

2 120

2 558

2 120

31. 12. 2014

31. 12. 2013

1 279

1 279

11 828

11 828

636

636

0

0

-1 720

-1 176

12 023

12 567

31. 12. 2014

31. 12. 2013

197

116

Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

97

57

Dodavatelé

11

0

Ostatní přímé daně

16

9

3

0

Dohadné účty pasívní (energie)

114

62

ZÁVAZKY CELKEM

438

244

FONDY CELKEM

DLOUHODOBÝ MAJETEK
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Nedokončený dlouhodobý majetek
Oprávky
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

ZÁVAZKY – CIZÍ ZDROJE
Zaměstnanci

Jiné závazky

Pozn. Vítej... o.p.s. Nevykazuje ke konci účetního období žádné závazky po splatnosti

Výsledovka (v tis. Kč)
NÁKLADY
Plnění obecně prospěšných služeb
Plnění doplňkových činností
Vlastní činnost – správa o.p.s.
NÁKLADY CELKEM

31. 12. 2014

31. 12. 2013

4 238

3 245

151

0

0

0

4 434

3 245
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MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY

31. 12. 2014

31. 12. 2013

456

402

Správní rada – odměny

0

0

Dozorčí rada – odměny

0

0

456

402

Ředitel – mzdové náklady (vč. odvodů)

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY CELKEM

PODPORUJÍ NÁS
Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako dlouhodobý. Proto je pro nás velice
důležitá podpora institucí, nadací, firemních i soukromých dárců. Velmi si vážíme všech
partnerů naší společnosti. Bez nich bychom své služby nemohli poskytovat.
V roce 2014 naši činnost podpořili níže uvedené instituce a dárci.

INSTITUCE
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FIREMNÍ, NADAČNÍ A SOUKROMÍ DÁRCI
PENĚŽNÍ
DARY

VĚCNÉ
DARY

CELKEM

CS Soft a.s.

267 000

0

267 000

Nadace Charty 77

200 000

0

200 000

Řízení letového provozu ČR

100 000

8 400

108 400

0

59 964

59 964

Nadace České spořitelny

54 000

0

54 000

Nadace Dětský Mozek

50 000

0

50 000

LAIC Aktiengesellschaft

50 000

0

50 000

Česká spořitelna a.s.

36 600

0

36 600

5 000

0

5 000

0

1 700

1 700

44 764

0

44 764

807 364

70 064

877 428

DÁRCE

Perfect Canteen s.r.o.

Trio Havel s.r.o.
Nadační fond Algo
Soukromé osoby (celkem)
CELKEM

Další lidé a společnosti, které nás podporují
Ladislav Čermák, Richard Toscani, Radomir Smida, Miloslava Mezerová, Jan Boudník,
Stanislav
Valdman,
Jiří
Smrčka,
Pavla
Mališová,
Gabriela
Eisenreichová,
Hana Žaneta Fleknová, Arnošt Obrusník, Martin Knappe, Petr Bena, Jitka Roháčková,
Radovana Ryšavá, Marek Studený, společnost AVON.

Děkujeme všem, kteří nás a naši činnost podporují
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
PO KONCI ROKU 2014
Po konci roku 2014 nedošlo v naší společnosti k žádným významným událostem, které by
výrazně ovlivnily chod komunitního centra.
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DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Níže uvádíme aktuální údaje o obecně prospěšné společnosti Vítej...

Vítej… o.p.s., Kladenská
23, 273 45 Hřebeč
t: +420 312 240 905
m: +420 702 202 799
e: vitejops@seznam.cz
www.vitej.com
www.facebook.com/vitej
IČO: 27407969
Založena: 19. prosince 2005

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 3936162/0800

Zakladatel: Ing. Jan Klas
Ředitelka: Mgr. Jitka Klasová
Vedoucí chráněného bydlení: Ing. Ivana Vítová
Primární cílová skupina: dospívající a dospělí lidé s poruchou autistického spektra
Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých osob s autismem

Registrované sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací služby
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