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Ú V O D N Í  S L O V O  

 

Váţení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové, 

 

dovolte mi vyuţít této příleţitosti a ohlédnout se za průběhem 

roku 2013 tak, jak jsme jej proţívali v komunitním centru Vítej. 

Ačkoliv nedošlo k ţádným výjimečným událostem, rozhodně to 

nebyl rok nudný nebo všední. 

V průběhu roku 2013 jsme navštívili chráněné bydlení pro 

autistické osoby v Lahovičkách. Toto zařízení provozuje praţský 

Paprsek. V rámci návštěvy se naši pracovníci zúčastnili školení o 

specificích autistického postiţení a o aktuálním přístupu k péči o 

autisty. 

V únoru jsme se pak zúčastnili mezinárodní konference o 

komunikaci a vzdělávání autistických osob pořádané společností 

Vzdělávání s.r.o. V jejím rámci jsem stručně představila naše zařízení a náš způsob péče o 

uţivatele sluţeb. Zároveň jsme měli moţnost sdílet a porovnávat praktické zkušenosti s péčí 

o autisty u nás a v zahraničí. 

V březnu proběhl v našem zařízení audit plnění podmínek vyplývajících z pravidel investiční 

dotace na nákup a rekonstrukci budovy komunitního centra. S velikým potěšením Vám mohu 

sdělit, ţe kontrola ze strany ROP Střední Čechy neodhalila ţádná pochybení a potvrdila 

vyuţití dotace v souladu s pravidly a schváleným projektem. 

V dubnu nás navštívila taneční skupina ISP Dance Club, která tím završila svůj projekt 

podpory Vítej. Kromě slavnostního předání daru nám předvedli i část ze svého tanečního 

programu. 

Dále jsme vyuţili moţnost prezentovat veřejnosti svoje aktivity prostřednictvím reportáţe 

zveřejněné v Kladenském deníku. Věřím, ţe je taková osvěta přínosná nejen pro nás, ale 

zároveň napomáhá zlepšovat vnímání autistického postiţení veřejností. 

Za největší projekt, který jsme v průběhu roku 2013 zahájili, povaţuji vybudování pekárny 

chleba v naší sociálně-terapeutické dílně. Za finančního přispění partnerů jsme zakoupili 

potřebné vybavení a ve spolupráci se zkušeným pekařem jsme začali péci vlastní kvasový 

chléb. Během testovacího provozu si uţivatelé sluţeb začali osvojovat činnosti spojené 

s přípravou a výrobou chleba. Postupně jsme se stali soběstační v zásobování pečivem a 

připravili jsme se na zahájení běţného provozu pekárny. 
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Z hlediska uţivatelů našich sluţeb byl rok 2013 klidný. Kapacita komunitního centra pro 

chráněné bydlení byla plně vyuţitá. Zároveň jsme s radostí přijali nové uţivatele 

odlehčovacích sluţeb. Velice nás těší, pokud se uţivatelé do komunitního centra opakovaně 

vrací a noví přibývají. Dává nám to pocit uţitečnosti naší práce. 

Ohlédnu-li se za rokem 2013, vidím za sebou příjemný rok, v jehoţ průběhu se nám podařilo 

poskytovat kvalitní a odborné sluţby všem obyvatelům komunitního centra. Věřím, ţe i rok 

2014 bude příznivý a uţivatelům našich sluţeb i nám přinese mnoho dobrého. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí. 

 

 

 

Mgr. Jitka Klasová 

Ředitelka 
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P O S L Á N Í  A  C Í L E  

 

Na základě registrace poskytujeme dvě sociální sluţby, a to chráněné bydlení pro osoby 

s poruchou autistického spektra a odlehčovací sluţby pro rodiny autistů. 

Autisté si zaslouţí důstojný ţivot a péči odpovídající jejich specifickým potřebám. Tak jako 

my ostatní, i oni si zaslouţí mít moţnost dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A 

především potřebují pochopení. S tímto vědomím jsme si stanovili poslání a cíle. Jejich 

naplňování je naším prvořadým úkolem. 

 

SLUŢBA CHRÁNĚNÉ  BYDLENÍ  

 

Hlavní cíle sluţby chráněného bydlení 

… Zlepšení kvality ţivota dospělých autistů 

… Udrţování stávající úrovně sociálních 

a intelektových dovedností autistů 

… Maximální moţná míra zapojení autistů 

do ţivota společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle sluţby chráněného bydlení 

Prostřednictvím námi poskytované individuální péče se snaţíme o: 

… Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního ţivota obyvatel 

komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků) 

… Poskytování kvalitní a bezpečné sluţby personálem s odborným vzděláním 

… Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních sluţeb 

v praxi“ 

POSLÁNÍ 

Poskytujeme sluţby lidem, pro které je svět 

skládankou, jejíţ díly do sebe nezapadají 
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Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme: 

… Individuální přístup ke kaţdému člověku 

… Pomoc při uspokojování potřeb kaţdého uţivatele 

… Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v kaţdodenním ţivotě 

… Úctu k soukromí a intimitě 

… Prohlubování mezilidských vztahů 

… Spolupráci s rodinou a nejbliţším okolím 

 

 

 

ODLEHČOVACÍ  SLUŢBY 

 

Hlavní cíle odlehčovacích sluţeb 

… Pomoc a podpora rodinám pečujícím o autistického člena 

… Zajištění kvalitní a odborné péče o autisty dočasně umístěné v komunitním centru 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle odlehčovacích sluţeb 

Odlehčovací sluţby poskytujeme se záměrem: 

… Ulehčit rodinám autistických osob tím, ţe dočasně 

převezmeme péči o jejich příbuzného 

… Poskytnout uţivatelům odlehčovacích sluţeb příjemné a 

vhodné podmínky pro jejich krátkodobý pobyt v našem 

komunitním centru 

… Maximálně přizpůsobit nabídky sluţeb poptávce ze 

strany rodin, které pečují o autisty 

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ 

Poskytujeme rodinám pečujícím o autisty čas a 

prostor pro odpočinek a načerpání nových sil 
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Při poskytování odlehčovacích sluţeb klademe důraz především na:  

… Individuální přístup ke kaţdému člověku 

… Pomoc a podporu při zvládání běţných činností 

… Odbornou a profesionální péči odpovídající specifickým potřebám osob s poruchou 

autistického spektra 

… Udrţování mezilidských vztahů 

… Úzkou spolupráci s rodinou a nejbliţším okolím uţivatele sluţeb 

… Respektování individuálních potřeb kaţdého uţivatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věříme, ţe naplněním našeho poslání a našich cílů 

umoţníme uţivatelům našich sluţeb důstojný ţivot 

v bezpečném a klidném zázemí. 
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C Í L O V Á  S K U P I N A  

 

Naší cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra: 

 

… Mladí mezi 7 a 16 lety (pouze pro odlehčovací sluţby) 

… Dospívající mezi 16 a 18 lety (chráněné bydlení i odlehčovací sluţby) 

… Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací sluţby) 

 

 

Chráněné bydlení ani odlehčovací sluţby nejsou určeny pro: 

… Osoby mladší 16 respektive 7 let 

… Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy) 

… Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehoţ projevy by ohroţovaly ţivot a zdraví 

ostatních uţivatelů a pracovníků komunitního centra Vítej… 

… Osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyţadujícího hospitalizaci nebo jinou 

ústavní léčbu 

… Osoby vyţadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči 

… Osoby, jejichţ fyzický nebo psychický stav vyţaduje bezbariérový prostor 

… Osoby, jejichţ zdravotní stav vyţaduje speciální zacházení nebo musí dodrţovat speciální 

dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těţkou a těţkou potravinovou alergií 

(celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyţadující pravidelnou aplikaci léku injekční 

formou, atd.) 
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P O S K Y T O V A N É  S O C I Á L N Í  

S L U Ţ B Y  

 

V roce 2013 jsme našim uţivatelům poskytovali dvě základní registrované sociální sluţby: 

 

 

     CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŢBY 
 

 

Hlavním záměrem autorů projektu komunitního centra pro dospělé autisty je poskytování 

skutečně individuální a specifické péče, která přesně odpovídá potřebám uţivatelů. Proto 

jsme vybudovali centrum malé, s omezenou kapacitou. Věříme, ţe jedině tak můţeme tento 

záměr naplnit. 

Ve své kaţdodenní práci 

uplatňujeme pedagogické vedení 

dle programu TEACCH. Tento 

program se jeví jako nejúspěšnější 

při aplikaci v péči o autistické 

osoby. Základem programu je 

nastavení struktury, v jejímţ rámci 

se autisté pohybují a kterou 

podporujeme důslednou 

vizualizací. Tato struktura a 

vizualizace zahrnuje nejen 

pravidelný a jasný časový plán 

(denní reţim), ale i úpravu 

prostředí. K nastavení struktury a její vizualizaci vyuţíváme zejména jednoduchých 

piktogramů a barevného rozlišování. Obojí napomáhá orientaci časové i prostorové. A autisté 

díky nim získávají pocit jistoty a z něj vyplývajícího bezpečí. 

Podporou osobních asistentů pak směřujeme k získání a udrţení si co největší míry 

samostatnosti. Jejich úlohou tak není vykonávat běţné činnosti za uţivatele sluţby, ale 

napomáhat jim, aby danou aktivitu zvládli sami, nebo jen s mírnou dopomocí. Autisté tak 

společně se svými asistenty vykonávají práce, které nám připadají všední – např. úklid 

domácnosti, pomocné práce při vaření, jednoduché zahradnické práce, apod. Nicméně zde 

je třeba si uvědomit, ţe pro autisty je jejich zvládání náročné. Vezmeme-li příklad mytí a 

utírání nádobí, nejde v podstatě o dvě činnosti, ale sérii na sebe navazujících jednoduchých 
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úkonů. Autista pak musí nejen nacvičit kaţdou fázi procesu mytí a utírání, ale i jejich 

vykonání ve správném pořadí. A právě k tomu slouţí jiţ zmíněné piktogramy – ukazují 

správnou posloupnost jednotlivých úkonů. 

Jedním z aspektů, který působí na autisty 

pozitivně je rutina. Neustále se opakující 

jednoduché činnosti jsou pro autisty 

přínosné, neboť posilují jejich pocit klidu 

a bezpečí. Rutinní chování (někdy aţ 

nutkavé) je pro řadu autistů typické. 

Právě s tímto vědomím jsme vybudovali 

v naší sociálně-terapeutické dílně 

pekárnu chleba. Činnosti spojené 

s přípravou a výrobou pečiva jsou 

jednoduché, opakující se a relativně 

snadno osvojitelné. Zároveň povaţujeme 

výrobu pečiva za smysluplnou aktivitu, která nám mimo jiné dává soběstačnost v zásobování 

pečivem. V roce 2013 byla pekárna spuštěna v testovacím provozu. Společně s uţivateli (a 

pod vedením zkušeného pekaře) sluţby jsme se učili, jak upéci dobrý chléb, ladili jsme jeho 

sloţení a sbírali první zkušenosti. Uţivatelé se do aktivit zapojovali postupně a kaţdý dle 

svých schopností. S koncem roku jsme pak jiţ začali péci chléb kaţdý den. 

Největším oceněním naší práce je spokojenost 

uţivatelů sluţeb s pobytem v komunitním 

centru. Klidný a spokojený ţivot autistů je pro 

nás známkou toho, ţe práce, kterou děláme, 

má smysl a je potřebná. Vţdy nás potěší i to, 

kdyţ se uţivatelé odlehčovacích sluţeb vrací 

k opakovaným pobytům.  

 

 

 

 

 



 

   
  

10 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V  ROCE  2013  

Sluţbu chráněné bydlení jsme registrovali v roce 2010 a poskytovali ji po celý rok 2013. 

V průběhu roku jsme měli v péči celkem 5 uţivatelů sluţby chráněné bydlení. Kapacita sluţby 

je tak plně vyuţita. 

Za celý rok jsme poskytli 1 137 dnů péče. V jejím rámci poskytují osobní asistenti autistům 

podporu ve zvládání kaţdodenních činností (při sebeobsluze, péči o domácnost a běţných 

aktivitách), dále podporujeme uţivatele sluţby v udrţení a dalším rozvoji dovedností a 

nezapomínáme ani na volnočasové aktivity. Uţivatelům poskytujeme nepřetrţitou péči, tedy 

v reţimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Sluţby a podporu poskytujeme s ohledem na individualitu kaţdého uţivatele. K tomu nám 

slouţí individuální plán, který společně s uţivatelem sluţby nastavíme při jeho příchodu do 

komunitního centra. Tento plán odpovídá jeho osobním potřebám a přáním. Obsahuje 

činnosti důleţité pro daného klienta, způsob a úroveň podpory i vytyčený cíl. Plán 

samozřejmě pravidelně hodnotíme a aktualizujeme. Kaţdý uţivatel tak získává podporu v 

činnostech důleţitých právě pro něj a na úrovni odpovídající jeho schopnostem a 

dovednostem. 

Abychom mohli poskytovat sluţby odpovídající kvality, je 

pro nás důleţité udrţovat stabilní a malou komunitu lidí, 

kteří spolu dlouhodobě ţijí. V praxi to znamená nutnost 

účinného předcházení konfliktním situacím, nastavení 

denního reţimu tak, aby vyhovoval všem uţivatelům a 

zároveň jim poskytoval dostatek prostoru pro jejich 

vlastní aktivity. Nedílnou součástí péče je pak respekt 

k soukromí a intimitě všech uţivatelů. 

Jsme přesvědčeni, ţe dodrţením tohoto přístupu 

vytváříme klidné a bezpečné prostředí, kde mohou autisté 

trvale a spokojeně ţít. Velmi nás těší, ţe obyvatelé 

vnímají komunitní centrum jako svůj domov, kde je jim 

dobře.  
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ODLEHČOVACÍ  SLUŢBY  V ROCE 201 3  

V průběhu roku 2013 jsme poskytovali odlehčovací sluţby 10 uţivatelům. Za celý rok 2013 to 

znamenalo 202 dnů, po které jsme pečovali o autistické osoby dočasně umístěné v našem 

centru. 

V komunitním centru mají uţivatelé odlehčovacích sluţeb k dispozici svůj samostatný pokoj. 

Nejen, ţe tak mají své vlastní zázemí, ale svým pobytem nenarušují soukromí stálých 

obyvatel. 

Uţivatelé odlehčovacích sluţeb se, stejně jako stálí obyvatelé, podílí na chodu komunitního 

centra. Při jejich zapojování do běţných aktivit samozřejmě respektujeme postiţení a úroveň 

schopností kaţdého z nich. Společně s jejich rodinnými příslušníky jim připravujeme 

individuální program a podporu odpovídající jejich potřebám a zvyklostem. Péče tak 

navazuje na jejich kaţdodenní zvyklosti a dodává jim pocit bezpečí, který můţe být pobytem 

v novém prostředí narušen. 

Poskytováním odlehčovacích 

sluţeb dáváme rodinám 

autistických osob prostor a čas 

pro tolik potřebný odpočinek, 

osobní aktivity i vyřizování 

vlastních záleţitostí. Rodinní 

příslušníci uţivatelů 

odlehčovacích sluţeb se mohou 

spolehnout na fakt, ţe je o 

jejich příbuzného profesionálně 

postaráno. 

 

 

Největší odměnou pro nás pak je fakt, ţe se uţivatelé odlehčovacích sluţeb rádi vrací a jejich 

rodiny nás opakovaně oslovují se ţádostí o dočasné umístění autistického příbuzného do 

našeho centra.  
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D A L Š Í  A K T I V I T Y  

 

V průběhu roku 2013 jsme kromě dvou registrovaných sluţeb vyvíjeli i další aktivity 

zaměřené na problematiku autistického postiţení. Naši snahu zaměřujeme především na 

zkvalitnění ţivota autistů, jejich větší integraci do společnosti a v neposlední řadě na osvětu 

o autismu. 

 

SPOLUPRÁCE  S  DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI  

Aktivní spolupráce s organizacemi zaměřenými na vzdělávání, péči a podporu autistů a osob 

pečujících o autisty poskytuje moţnosti a příleţitosti ke vzájemnému sdílení praktických 

zkušeností a poznatků. S několika zařízeními pak udrţujeme dlouholeté vztahy (zde můţeme 

jmenovat například: APLA Praha a Střední Čechy, Autistik, Zahrada Nebuţely, Speciální škola 

Korálek v Kladně, Domov se zvláštním reţimem v Libčicích, chráněné bydlení v Lahovičkách 

a další). Pravidelné krátkodobé stáţe pracovníků v přímé péči přináší řadu pozitivních 

výsledků. Pracovníci z různých zařízení si při nich sdělují svoje postřehy, sdílejí praktické 

dovednosti a sledují různé přístupy k péči o postiţené spoluobčany. 

V průběhu roku 2013 se naši 

pracovníci zúčastnili školení péče 

o autistické osoby v zařízení pro 

autistické osoby v Lahovičkách. 

Během školení jsme měli 

moţnost načerpat informace o 

moţnostech péče o autistické 

osoby, získat nové poznatky 

z praxe a upevnit své znalosti o 

autistickém postiţení. 

Nad rámec školení a stáţí pak 

probíhaly pravidelné supervize, 

kde mohli pracovníci sdělovat 

svoje proţitky, sdílet své obavy a postřehy z kaţdodenní práce. Tyto supervize povaţujeme 

za nezbytnou součást pracovních aktivit i za prevenci řady potenciálních problémů (např. 

syndromu vyhoření, konfliktů mezi kolegy, apod.). 

V průběhu roku 2013 jsme i nadále udrţovali 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. Nosným tématem konference, která 

proběhla na přelomu února a března byla funkční komunikace jako předpoklad celoţivotního 

vzdělávání a začleňování osob s poruchami autistického spektra aţ na trh práce. 
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Na konferenci, jsme coby její aktivní účastníci, představili naše komunitní centrum, způsob 

naší práce a přístupu k autistickým osobám. Dále jsme měli moţnost vyměnit si zkušenosti 

se zahraničními partnery, coţ povaţujeme za velice přínosné. 

 

PROJEKT NOVÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO CENTRA  

V únoru 2013 jsme úspěšně prošli auditem ze strany Regionálního operačního programu 

Střední Čechy. Tento audit měl za cíl zjistit soulad realizace projektu se smlouvou o 

poskytnutí dotace a s pravidly pro danou dotaci v rámci dotačního programu. 

V rámci auditu nebyly ze strany auditorů objeveny ţádné nedostatky ani pochybení. 

I nadále trvá závazek udrţitelnosti chodu komunitního centra po minimální dobu 3 let. 

Vzhledem k tomu, ţe naše sluţby koncipujeme jako dlouhodobé a máme veliký zájem na 

vytvoření trvalého domova pro uţivatele našich sluţeb, je tato podmínka plně v souladu s 

našimi plány. 

V prosinci 2013 pak byla zahájena závěrečná kontrola projektu ze strany Regionálního 

operačního programu Střední Čechy. Tato kontrola uzavře období povinné udrţitelnosti 

chodu komunitního centra (počátkem roku 2014) a vyplývá z pravidel stanovených při 

poskytování dotace na nákup a rekonstrukci objektu, kde naše centrum sídlí. 

 

OSTATNÍ AKTIVITY  

V dubnu jsme se jiţ tradičně zapojili do celosvětové iniciativy LIGHT IT UP BLUE! Cílem této 

celosvětové iniciativy je zviditelnění problematiky autismu. U příleţitosti Světového dne 

porozumění autismu připomínaného 2. dubna se naši uţivatelé i pracovníci oblékli do modré 

barvy. Stejně tak jsme modrou barvou vyzdobili i náš dům. 

Zároveň nás v rámci aktivity LIGHT IT UP 

BLUE! podpořili rukodělní autoři sdruţení v 

tvůrčí skupině IGLOO Gang. Vybrali své 

modré výrobky a výtěţek z jejich prodeje 

věnovali na provoz komunitního centra. 

Získali jsme tak nejen finanční příspěvek, ale 

dále jsme rozšířili povědomí o autismu a naší 

práci mezi veřejností.  

V březnu jsme při příleţitosti výročí otevření 

nového komunitního centra vyuţili moţnost 

informovat veřejnost o našem komunitním centru. Na návštěvu k nám zavítal novinář 

Kladenského deníku, aby pořídil jednostránkovou reportáţ ukazující běţný chod centra. 

Čtenáři tak měli moţnost nahlédnout do našeho světa a přečíst si informace o specificích 
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autistického postiţení a péče o autisty. Věříme, ţe taková osvěta je přínosná a napomáhá 

bořit bariéry a osvětluje některé mýty o autismu.  

V dubnu nás navštívila taneční 

skupina ISP Dance club 

(fungující při International 

School of Prague). Členové 

skupiny se v rámci svého 

školního projektu rozhodli 

podpořit obecně prospěšnou 

společnost Vítej. Uspořádali kurz 

tance a výtěţek z kurzovného 

pak poskytli jako dar na provoz 

našeho komunitního centra. Při 

své návštěvě pak uţivatelům i 

pracovníkům centra předvedli 

část ze svého tanečního umění. 

V loňském roce jsme uţivatelům našich sluţeb nabídli i moţnost vyzkoušet si cvičení jógy. 

Pod vedením zkušených lektorů si začali uţivatelé osvojovat základy cvičení uzpůsobeného 

jejich moţnostem. 

Mezi naše běţné aktivity pak patří péče o zahradu, 

která je součástí komunitního centra. Na záhonech 

jsme si pro vlastní potřebu vysadili bylinky, několik 

druhů zeleniny a drobné ovoce. Kromě toho 

vyuţíváme zahradu k běţným volnočasovým 

aktivitám, pořádání různých oslav a setkání. 

Samozřejmostí pak jsou dlouhé vycházky po okolí 

Hřebče, výlety do nedalekého Kladna a vyuţívání 

veškeré vybavenosti obce. 
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L I D É  V E  V Í T E J …  

 

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 stáţí a řadu let se aktivně věnuje problematice 

práce s autistickými osobami. 

Ing. Ivana Vítová – vedoucí chráněného bydlení 

 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE 201 3  

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 autisty. 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 postiţeného syna. Paní Bajerová má dlouholetou praxi v oblasti 

sociálních sluţeb. Řadu let vykonávala funkci ředitelky Střediska zdravotně postiţených v 

Kladně. Členkou správní rady je od ledna 2011. 

 

DOZORČÍ  RADA V  ROCE 2013  

Mgr. Petr Fajtl – předseda dozorčí rady  

Pavla Číţková – členka dozorčí rady 

Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady 
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ZAMĚSTNANCI  V  ROCE 2013  

Marie Knězů – účetní 

Edita Bothová – personalistka 

 

Pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci (zaměstanci a pracovníci na dohodu o 

provedení práce): 

Jana Bártová, Jaromír Bednařík, Petr Bena, Soňa Erhardová, Tereza Gordíková, Ing. Jaromír 

Hlisnikovský, Stanislav Horský, Veronika Houdková, Helena Housková, Dana Kalusová, Jiřina 

Matějčková, Michaela Pátková, Jana Stančíková, Barbora Belušíková Stehlíková, Barbora 

Šabartová, Stanislav Vrtílka, Barbora Zámečníková 

 

Průměrný počet zaměstnanců: 7,53 (z toho 1 řídící zaměstnanec) 
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V Ý R O K  A U D I T O R A  

 

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem ing. Ivanem Jánským, č. osv. 1622 

s výrokem:  

--- bez výhrad --- 
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F I N A N Č N Í  Z P R Á V A  

 

Níţe Vám předkládáme finanční výkazy za rok 2013. 

ROZVAHA (t i s .  Kč)  

AKTIVA 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Krátkodobý finanční majetek - pokladna 21 10 

Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 2 164 1 506 

Dlouhodobý hmotný majetek 12 567 12 744 

Nedokončený investiční majetek 0 0 

Pohledávky 163 142 

Ostatní vlastní zdroje 17 3 

AKTIVA CELKEM 14 932 14 405 

PASÍVA 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Vlastní jmění 12 567 12 743 

Fondy 2 121 1 378 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 

Cizí zdroje 244 284 

PASÍVA CELKEM 14 932 14 405 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( t i s .  Kč)  

NÁKLADY 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Spotřeba materiálu 344 204 

Spotřeba energií 171 210 

Ostatní sluţby – nájemné 0 0 

Ostatní sluţby 121 180 

Osobní náklady 2 066 2 206 

Odpisy dlouhodobého majetku 507 470 

Jiné ostatní náklady 36 17 

NÁKLADY CELKEM 3 245 3 287 

VÝNOSY 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Trţby z poskytovaných sluţeb 1 006 1 112 

Pouţití fondů 258 77 

Přijaté příspěvky – dary 271 371 

Jiné výnosy 507 470 

Státní dotace MPSV 1 199 1 253 

Výnosové úroky (běţný účet) 4 4 

VÝNOSY CELKEM 3 245 3 287 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  

 

Rozvaha  (v  t i s .  Kč)  

FONDY 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Fond rezervní – dary od nadací 0 0 

Fond rezervní – dary neúčelové 2 120 1 378 

FONDY CELKEM 2 120 1 378 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Pozemky 1 279 1 279 

Stavby 11 828 11 828 

Samostatné movité věci 636 306 

Nedokončený dlouhodobý majetek 0 0 

Oprávky -1 176 -669 

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 12 567 12 744 

 

ZÁVAZKY – CIZÍ ZDROJE 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Zaměstnanci 116 125 

Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 57 57 

Ostatní přímé daně 9 9 

Jiné závazky 0 0 

Dohadné účty pasívní (energie) 62 93 

ZÁVAZKY CELKEM 244 284 

 

Pozn. Vítej... o.p.s. Nevykazuje ke konci účetního období ţádné závazky po splatnosti 
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Výsledovka  (v  t i s .  Kč)  

NÁKLADY 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Plnění obecně prospěšných sluţeb 3 245 3 287 

Plnění doplňkových činností 0 0 

Vlastní činnost – správa o.p.s. 0 0 

NÁKLADY CELKEM 3 245 3 287 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Ředitel – mzdové náklady (vč. odvodů) 402 423 

Správní rada – odměny 0 0 

Dozorčí rada – odměny 0 0 

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY CELKEM 402 423 
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P O D P O R U J Í  N Á S  

Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako dlouhodobý. Proto je pro nás velice 

důleţitá podpora institucí, nadací, firemních i soukromých dárců. Velmi si váţíme všech 

partnerů naší společnosti. Bez nich bychom své sluţby nemohli poskytovat. 

V roce 2013 naši činnost podpořili níţe uvedené instituce a dárci. 

 

INSTITUCE  
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FIREMNÍ,  NADAČNÍ A  SOUKROMÍ DÁRCI  

DÁRCE  
PENĚŢNÍ  

DARY  
VĚCNÉ  

DARY  
CELKEM  

CS Soft a.s. 600 000 0 600 000 

Řízení letového provozu ČR 400 000 7 903 407 903 

Perfect Canteen s.r.o. 0 93 000 93 000 

Rohde a Schwarz - Praha 70 000 0 70 000 

Ifield Computer Consultancy Limited 50 000 0 50 000 

LAIC Aktiengesellschaft 50 000 0 50 000 

Nadace Dětský Mozek 50 000 0 50 000 

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota 50 000 0 50 000 

Kostav s.r.o. 10 000 0 10 000 

NOANO CZ s.r.o. 5 000 0 5 000 

Trio Havel s.r.o. 5 000 0 5 000 

Adventor o.s. 1 500 0 1 500 

Česká spořitelna a.s. 0 250 250 

Soukromé osoby (celkem) 208 900 0 208 900 

CELKEM 1 500 400 101 153 1 601 553 

 

 

Další lidé a společnosti, které nás podporují 

Ladislav Čermák, Richard Toscani, Miloslava Mezerová, Jan Boudník, Stanislav Valdman, Jiří 

Smrčka, Pavla Mališová, Gabriela Eisenreichová, Hana Ţaneta Fleknová, Arnošt Obrusník, 

Martin Knappe, Petr Bena, společnost AVON. 

 

Děkujeme všem, kteří nás a naši činnost podporují. 
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V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  

P O  K O N C I  R O K U  2 0 1 3  

 

Po konci roku 2013 nedošlo v naší společnosti k ţádným významným událostem, které by 

výrazně ovlivnily chod komunitního centra. 
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D Ů L E Ţ I T É  Ú D A J E  

Níţe uvádíme aktuální údaje o obecně prospěšné společnosti Vítej... 

 

Víte j… o .p . s . ,  K ladenská 

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 

Zaloţena: 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 autisté 

Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých autistů 

 

Registrované sociální sluţby: chráněné bydlení, odlehčovací sluţby 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vitej.com/
http://www.facebook.com/vitej
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