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I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1. Poslání a cíle
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. vzniklo 28. července 2005. Je nestátní neziskovou organizací.
Poslání
Posláním Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je podporovat plný a harmonický rozvoj dítěte a
rodiny.
Cílové skupiny
 děti a mládež vyrůstající mimo biologickou rodinu
 náhradní rodiče
 nestátní neziskové organizace
Cíle
1.
2.
3.
4.

Poskytovat specifické typy služeb dle potřeb cílových skupin
Naslouchat potřebám náhradních rodin, organizací i státu a reflektovat jejich vývoj
Vzdělávat se v oblasti péče o ohrožené děti a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
Stát se uznávaným partnerem subjektů činných v oblasti péče o děti vyrůstající mimo
biologickou rodinu
5. Vytvářet další programy dle poptávky cílových skupin
6. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci svého působení
7. Rozvíjet spolupráci organizací se vztahem k cílovým skupinám

2. Historie
2005
Založení společnosti a sběr dat pro vznik informační databáze subjektů v oblasti neziskového sektoru
a jejich projektových a grantových aktivit.
2006
Zahájení výzkumných šetření úrovně a dosažitelnosti sociálních služeb pro náhradní a biologické
rodiny společně s Katedrou sociální práce UK v Praze.
2007
Výzkumné šetření propojení OSPOD a služeb pro rodiny společně s Katedrou sociální práce UK
v Praze.
2008
Zhodnocení dopadu stávajících výzkumů v oblasti náhradní rodinné péče, strategie dalších aktivit.
2009
Podpora vzniku Asociace náhradních rodin ČR, zahájení provozu Komunitního webu náhradních
rodičů, zahájení služeb Finanční poradny pro náhradní rodiče, provozování webu Můj byt pro děti
žijící mimo biologickou rodinu.
2010
Zahájení poskytování programů pro mládež žijící mimo biologickou rodinu a náhradní rodiče Cestou
k sobě, Bezpečná rodina, Koučink. Zahájení programu pro nestátní neziskové organizace Komunikační
mosty.
2011
Pokračování programů pro mládež Cestou hrdiny a Můj byt, pro náhradní rodiče Bezpečná rodina,
Finanční poradna, Koučink a provoz Komunitního webu, pro nestátní neziskové organizace
Komunikační mosty.
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Zahájení programů pro mládež Správná šance, pro NNO program Podpora a Informační portál o
dárcovství.
Poskytování služeb neziskovým organizacím - vedení účetnictví, daňové a legislativní poradenství,
pronájem prostor.

3. Organizační struktura

4. Programy
4.1. Pro mládež
4.1.1 Cesta hrdinů
Poslání
Posílení důvěry mladých lidí v sebe samé i obecně k okolí.
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Cíle
Cílem programu je uspořádat 2 kurzy zážitkového psychosociálního výcviku pro mladé lidi ve věku 1519 let z pěstounských rodin.
Charakteristika
Ve dvou šestidenních kurzech zážitkového psychosociálního výcvik pro 12 mladých lidí z pěstounské
péče a dětských domovů ve věku 15-19 let jsou dětem představeny poznatky z oblasti komunikace,
sebepoznání, řešení konfliktů, životní role a možných životních krizí. Výcvik směřuje k převedení
poznatků do praxe. Podpora a zpětná vazba dětí je zajištěna formou sociální sítě v prostoru
internetového Fóra náhradních rodin (www.forumnr.cz). Do programu jsou jako asistentky zapojeny
čtyři absolventky prvního běhu.
Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 12
Vedoucí programu: Mgr. Tomáš Řemínek
Supervize: Michael Kostka

4.1.2 Můj byt
Poslání
Na příkladech ze života vrstevníků ukázat mládeži odcházející z dětského domova nebo pěstounské
péče úskalí samostatného bydlení.
Cíle
Cílem je vtáhnout mládež aktivněji do problematiky související s hledáním samostatného bydlení a
ukázat, jak řešili situaci „ti před nimi“.
Charakteristika
Jedná se o vzdělávání mládeže, převážně z dětských domovů, formou sdílení zkušeností vrstevníků.
Služba je poskytována prostřednictvím autentických výpovědí mládeže žijící mimo biologickou rodinu
na webu www.mujbyt.org Program je realizován výhradně formou bezplatné činnosti.
Statistika a personální zajištění
Počet návštěv webových stránek ve sledovaném roce: 4 553
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
Dobrovolní dopisovatelé:mládež, která prožila část života v dětském domově

4.1.3 Správná šance
Poslání
Připravit sociálně znevýhodněnou mládež na vstup do života a na pracovní trh
Cíle
Cílem je naučit mladé lidi hospodařit s penězi, zlepšit jejich komunikační schopnosti, dodat jim
potřebné sebevědomí a informace, užitečné pro samostatný život a pracovní trh.
Charakteristika
Tříletý program, během něhož se v šesti půlročních bězích proškolí vždy nová skupina mladých ve
věku 15-26 let, žijících v pěstounské nebo ústavní péči na území ČR.
Každý jednotlivý běh se skládá z 6 víkendových soustředění, realizovaných v blízkosti bydliště
účastníků a vedených specializovanými odborníky a pedagogickým dozorem. První běh se konal ve
Středočeském kraji.
Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 9
5

Hodinová dotace: 96 hodin
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
Koordinátorka programu: Ing. Zdeňka Horajsová
Partner programu: Asociace manažerů absolventů (AMA)
Supervize: Dr. Jitka Vodňanská
Lektoři: Gabrielová Hedvika, Kršňák Tomáš, Tissari Jana Antonie, Maček Jiří, Pšenicová Barbora

4.2 Pro rodiče
4.2.1 Bezpečná rodina
Poslání
Harmonizace chodu a vztahů v rodině, která přijala do péče cizí dítě.
Cíle
Pomocí vzdělávání náhradních rodičů přispět k jejich hlubšímu sebepoznání, s dopadem na výchovu
dětí, stabilitu rodiny a hospodaření s penězi. Propojit rodiny s podobnými úkoly a poskytnout jim
prostor pro sdílení zkušeností.
Charakteristika
Roční, prakticky orientovaný program, který v devíti provázaných modulech rozvíjí rodičovské
kompetence vč. finanční gramotnosti. Inspiruje a vytváří prostor pro výměnu zkušeností a získání
vhodných nástrojů k uspokojování individuálních potřeb dítěte. Na náhradní rodiče působí ve 3
rovinách: poznávací, emoční a motivační. V rámci programu je účastníkům poskytována krizová
pomoc.
Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 12
Hodinová dotace programu: 96 hodin
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
Supervize: PhDr. Jitka Hofmannová
Lektoři: Mgr. Zuzana Andresová, Mgr. Zuzana Čepelíková, Hedvika Gabrielová, PhDr. Jitka
Hofmannová, PhDr. Zdeněk Hofmann, Dr. Jitka Vodňanská

4.2.2 Finanční poradna pro náhradní rodiče
Poslání
Zvýšením finanční gramotnosti náhradních rodičů pomoci k zodpovědnější správě rodinného
rozpočtu. Proškolení a finančně gramotní rodiče umí lépe spravovat rodinný rozpočet, což jim umožní
předcházet zadlužení, které ohrožuje existenční stabilitu rodiny, a tím i zdárný vývoj svěřených dětí.
Cíle
Umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace, získat základní znalosti finančního hospodaření
a situaci začít řešit vlastními silami nebo prostřednictvím bezplatných rad, informací a případné další
pomoci.
Charakteristika
Jedná se o službu odborného finančního poradenství při správě rodinného rozpočtu, stanovení
finančních cílů a předcházení zadlužení. Od roku 2010 je služba poskytována prostřednictvím otázek
a odpovědí na webu www.forumnr.cz/financni-poradna nebo přímým dotazem rodiče na vedoucího
projektu.
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Statistika a personální zajištění
Počet podpořených osob zapojených do projektu: 10
Vedoucí programu: Mgr. Tomáš Řemínek
Poradci: Jan Adášek, Hedvika Gabrielová

4.2.3 Koučink
Poslání
Zprostředkovat nabídku rozvoje osobnostního růstu náhradních rodičů a pracovníků neziskové sféry
s dopadem na výchovu dětí, o které se starají.
Cíle
Rozšířit náhradním rodičům a zaměstnancům organizací působících v náhradní péči znalosti a
dovednosti v oblasti osobnostního rozvoje a procesech učení a vedení, zejména při výchově dětí.
Charakteristika
Osvěta a šíření nabídky bezplatného individuálního koučinku mezi náhradními rodiči a pracovníky
neziskových organizací. Realizace školení Koučink Centrum, s.r.o.
Personální zajištění
Organizace osvěty: Bc. Eva Flossmannová
Realizace vzdělávání: Koučink Centrum, s.r.o.

4.2.4 Komunitní portál s diskusním fórem www.forumnr.cz
Poslání
Vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci náhradních rodičů a zvýšit informovanost veřejnosti o
náhradní rodinné péči na internetu
Cíle
Poskytovat internetový prostor pro zkušenosti a dotazy pro náhradní rodiny i sympatizanty s náhradí
rodinnou péčí.
Charakteristika
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. provozuje webové stránky www.forumnr.cz, na kterých mohou
náhradní rodiče i sympatizanti s pěstounskou péčí sdílet svá videa, fotografie, diskutovat a najdou
zde informace o náhradní rodinné péči.
Statistika a personální zajištění
Počet témat diskutovaných na webových stránkách ve sledovaném roce: 19
Vedoucí programu: Mgr. Tomáš Řemínek

4.3 Pro nestání neziskové organizace
4.3.1 Komunikační mosty
Poslání
Přinést neziskovým organizacím diskusní prostor a potřebné informace o aktivitách v oblasti náhradní
rodinné péče.

7

Cíle
Organizovat setkávání neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí a diskutovat o
potřebách sociálně ohrožených dětí s představiteli státu, aktualizovat katalog neziskových organizací
a jejich služeb.
Charakteristika
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. již třetím rokem organizuje setkávání NNO z oblasti NRP, na které
zve i zástupce MPSV a MŠMT. Hlavním tématem je sdílení zkušeností z přímé praxe a transformace
systému péče o ohrožené děti.
Statistika a personální zajištění
Počet setkání: 5
Počet zapojených organizací: 35
Vedoucí programu: Mgr. Tomáš Řemínek

4.3.2 Podpora NRP
Poslání
Zprostředkovat neziskovým organizacím místo pro školení v oblasti náhradní rodinné péče.
Cíle
Zajistit přednáškové a vzdělávací prostory, kde jsou realizovány vzdělávací aktivity pro náhradní
rodiče a zástupce neziskových organizací zaměřených na náhradní péči.
Charakteristika
Umožnit realizaci vzdělávání jak náhradních rodičů, tak samotných organizací s činností zaměřenou
na problematiku náhradních rodin v odpovídajících prostorách v centru města, za cenu
akceptovatelnou neziskovými organizacemi.
V prostorách se realizují projekty zaměřené na podporu pěstounské péče, školení koučinku, týmový a
individuální koučink, finanční poradenství pro náhradní rodiče, psychosociální výcvik náhradních
rodičů, semináře zaměřené na rozvoj osobnosti. Dále setkávání členů a rad neziskových organizací.
Statistika a personální zajištění
Počet podpořených osob: 270
Počet zapojených organizací: 18
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová

4.3.3 Informační portál
Poslání
Informovat o dárcovství a motivovat k veřejně prospěšné činnosti
Cíle
Poskytovat internetový rozcestník s informacemi pro zájemce o dárcovství, rozšířit orientaci
neziskových organizací v oblasti dárcovství.
Charakteristika
Služba ve fázi přípravy a sběru dat pro Informační portál o dárcovství a tvorby databáze s
informacemi o činnosti občanských sdružení, nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných
společností v ČR.
Statistika a personální zajištění
Vedoucí programu: Mgr. Jan Folda
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4.4 Podpora činností nestátních neziskových organizací – doplňková činnost
4.4.1 Vedení účetnictví, daňové a legislativní poradenství
Poslání
Službou vedení účetnictví a daňového a legislativního poradenství uvolnit managementu neziskových
organizací ruce pro výkon poslání jejich organizace.
Cíle
Cílem poradenského střediska je poskytování služeb pro neziskové organizace, spočívající
v konzultacích jejich interních procesů coby právnické osoby a vedení účetnictví.
Charakteristika
Služba vedení účetnictví podle aktuálních právních předpisů a poradenské služby v otázkách vedení
účetnictví a daňové evidence, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních
dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách,
sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční
zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů pro systém
vedení účetnictví. Komplexní poradenství se vztahuje také na odbornou pomoc, stanoviska a
doporučení při plánování, organizaci a kontrole v oblasti řízení a realizaci projektů.
Potřebné právní poradenství je zajištěno spolupracující advokátní kanceláří buď přímo, nebo
zprostředkovaně.
Statistika a personální zajištění
Počet zapojených organizací: 14
Personální zajištění: Ing. Jiří Jakoubek, Martin Sígl, Bc. Eva Flossmannová
Odborný garant: Ing. Hana Šálková, daňový poradce

4.4.2 Pronájem prostor
Poslání
Zprostředkovat neziskovým organizacím prostory v souladu s volnou živností „Realitní činnost, správa
a údržba nemovitostí“
Cíle
Cílem je poskytování jednacích a prezentačních prostor organizacím za úplatu v předem dohodnutém
čase a zajištění souvisejících kancelářských služeb.
Charakteristika
Správa a základní údržba nemovitostí (nebytových prostor uvedených výše) pro třetí osoby, zejména
administrativní zajištění jejich řádného provozu.
Statistika a personální zajištění
Počet uskutečněných služeb: 60
Personální zajištění: Bc. Eva Flossmannová

5. Rozvoj programů
Činnost společnosti jako subjektu fungujícího v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných
finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů.
I nadále je snahou společnosti rozvíjet fundraisingovou činnost a pokračovat v aktivitách v souladu se
stanovami.
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6. Pracovně právní vztahy
Společnost zaměstnávala 5 osob na pracovní poměr. Dohoda o provedení práce byla sjednána s 21
osobami, dohoda o pracovní činnosti se 2 osobami.

7. Orgány obecně prospěšné společnosti
Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i
vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem
společnosti je ředitel.
Zakladatel Ing. František Francírek, Ph.D.
Správní rada
Předseda: Lukáš Bortlík
Člen: Josef Kujal
Člen: Mgr. Adam Navrátil
Dozorčí rada
Předseda: Ing. Kateřina Kleinová
Člen: Ing. Hana Šálková
Člen: Mgr. Pavla Milcová
Ředitelka Bc. Eva Flossmannová

8. Změny zakládací listiny a změny ve složení řídících orgánů
V návaznosti na novelu zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, platnou od 1. 1.
2011 vydal zakladatel organizace rozhodnutí o uvedení zakládací listiny a statutu do souladu se
zákonem. Změny byly zapsány do rejstříku obecně prospěšných společností v zákonném termínu, tj.
do 30. 6. 2011.
Dále byl dle novely zákona upraven právní vztah společnosti a ředitele organizace.
Ke změnám ve složení řídících orgánů nedošlo.

9. Další údaje stanovené správní radou
Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačující a nepovažuje za nutné je
jakkoli rozšiřovat.

10. Další informace povinné dle ZOPS
10.1.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a v oblasti ochrany životního prostředí

Jedním z cílů společnosti je průběžné sledování vývoje potřeb náhradních rodin, organizací i státu.
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Přestože se naše společnost podrobně zaměřuje na témata sociálně právní ochrany dětí, ochranu
životního prostředí považuje pro soudobou společnost za vysoce důležitou. Zaměstnanci třídí odpad a
dbají na to, aby se při akcích organizace šetřilo energiemi a papírem.

10.2.

Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Společnost neměla k 31.12 2011 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla
soustředěna v jejím sídle.
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II. FINANČNÍ ZPRÁVA
1. Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Rozsah výnosů dle zdrojů
Text

Kč

Nadace táta a máma

921 259,75

Ministerstvo práce a sociálních věcí

851 354,99

Nadační fond J&T

679 470,00

Ostatní dárci a přispěvatelé

49 040,59

Zúčtování fondů

14 743,00

Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost

10 761,88

Tržby z prodeje služeb - doplňková činnost

686 531,00

Ostatní výnosy

56,38

Celkem

3 213 217, 59

2. Vývoj a stav fondů
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

901000 Vlastní jmění

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

90x

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

44 425,50

44 425,50

0,00

0,00

0,00

29796,00

29796,00

0,00

0,00

0,00

0,53

0,53

0,00

0,00

45000,00

14743,00

9300,00

-5443,00

39557,00

1821,6

0,00

0,5

0,5

1822,1

0,00

0,00

20,03

20,03

20,03

855,71

30,00

0,03

-29,97

825,74

0,00 1 464 708,00

1 868 827,00

Vlastní jmění

Nepřímé náklady na
910200 projekt MPSV z fondu EU
Ost. ev. majetek na
910300 projekt MPSV z fondu EU
FOND - příspěvek na VS
911020 Fin. Poradna
FOND - neúčelové
911900 příspěvky, dary
FOND - volné zdroje z VS
911920 Fin. Poradna
Fondy - připsané úroky na
911990 BÚ na pr. Správná šance
výnosy z veřejné sbírky na
911992 krytí nákladů sbírky
Fondy - dotace od MPSV
911999 na pr. Správná šance
Ost. služby na projekt
915300 MPSV z fondu EU
Přímá podpora na projekt
917400 MPSV z fondu EU
Mzdové náklady na
917800 projekt MPSV z fondu EU
91x

Fondy

404 119,00 404 119,00

0,00

12800,00

12800,00

0,00

0,00

0,00

37322,00

37322,00

0,00

0,00

0,00

405951,00

405951,00

0,00

0,00

47 677,31 2 009 776,03 2 408 442,59
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398 666,56 446 343,87

3. Přehled čerpání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
BEZPEČNÁ RODINA

CESTA HRDINŮ

347 472

229 434

Mzdové náklady

284 745

170 203

Odvody pojistného

62 727

59 231

94 462

179 987

Materiálové náklady

8 912

5 500

Nakoupené služby

29 889

46 221

Přímá podpora

55 661

128 266

441 933

409 421

Osobní náklady

Provozní náklady

CELKOVÁ DOTACE

4. Stav majetku a závazků
Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Vnitřní zúčtování
Aktiva celkem

8 220,00

177 998,00

145 076,00

32 922,00

41 142,00

346 229,08

5 593 746,09

5 117 202,67

476 543,42

822 772,50

0,00

542 027,00

542 027,00

0,00

0,00

7 700,00

674 777,88

627 736,88

47 041,00

54 741,00

0,00

44 377,00

19 377,00

25 000,00

25 000,00

150 796,15

2 103 745,00

1 670 339,15

433 405,85

584 202,00

108 297,96

0,00

108 297,96

-108 297,96

0,00

0,00

70 891,88

70 891,88

0,00

0,00

621 243,19

9 207 562,85

8 300 948,54

906 614,31

1 527 857,50

317 567,20

1 639 573,44

1 329 696,39

-309 877,05

7 690,15

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky

63 520,61

70 623,61

7 103,00

-63 520,61

0,00

Zaměstnanci

84 046,00

1 506 411,00

1 592 143,00

85 732,00

169 778,00

0,00

11 696,00

11 696,00

0,00

0,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezp.

23 374,00

382 267,00

411 264,00

28 997,00

52 371,00

Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění

10 018,00

165 095,00

177 680,00

12 585,00

22 603,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

14 040,00

177 655,00

190 178,00

12 523,00

26 563,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

637,00

8 153,00

9 059,00

906,00

1 543,00

0,00

902 237,00

953 119,01

50 882,01

50 882,01

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

24 752,00

24 752,00

534 247,98

509 495,98

534 247,98

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

47 677,31

2 009 776,03

2 408 442,59

398 666,56

446 343,87

Výsledek hospodaření

-105 388,93

-103 866,11

-103 866,11

0,00

-105 388,93

Pasiva celkem

621 243,19

6 934 372,97

7 660 762,86

726 389,89

1 347 633,08

Daň z příjmu zaměstnance – zvl. sazba
Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát.
rozpočtem
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Vlastní jmění
Fondy
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5. Objem nákladů členěný dle účelu
Projekt Bezpečná rodina
Projekt Můj byt
Projekt Cesta hrdinů
Podpora rozvoje znevýhodněné osoby
Projekt Finanční poradna
Projekt Podpora
Projekt Informační portál
Projekt Komunikační mosty
Projekt Eurochild
Doplňková činnost
Provoz
Celkem

717 950,56
691,32
791 121,48
3 250,00
164 151,02
442 128,86
92 816,43
200 295,54
3 061,88
602 783,08
14 743,00
3 032 993,17

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA
1. Účetní závěrka
Účetní závěrka tvoří nedílnou součást zprávy auditora.
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
Společnost vykázala za rok 2011 zisk ve výši 180.224,42 Kč.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky.
4. Zpráva auditora k roční účetní závěrce
Společnost má zákonnou povinnost auditu. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy a je
k nahlédnutí v sídle organizace.

V Praze, dne 29. 5. 2012

Bc. Eva Flossmannová,
ředitelka Informačního střediska Mikuláš, o.p.s.
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