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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 služby podle potřeb cílových skupin
Vzdělávat se v oblasti péče o ohrožené děti a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
Rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci svého působení
Podporovat spolupráci organizací

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.
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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.
Zahájení programů pro mládež Správná šance, pro NNO program Podpora a Informační portál o
dárcovství.
2012
Pro mládež pokračují programy Správná šance, Cesta mladých hrdinů a Můj byt, pro náhradní rodiče
Bezpečná rodina, Finanční poradna a provoz Komunitního webu, pro nestátní neziskové organizace
Komunikační mosty. Program Informační portál je předán nově vzniklé organizaci Chci pomoci.
Za podpory Open Society Fund Prague se realizuje mezinárodní setkání na téma deinstitucionalizace.
Dál se rozvíjí doplňková činnost formou služeb pro neziskové organizace - vedení účetnictví, daňové a
legislativní poradenství, pronájem prostor.

3. Organizační struktura
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4. Programy
4.1.PRO MLÁDEŽ
4.1.1 Cesta mladých hrdinů
Poslání
Posílení důvěry mladých lidí v sebe samé i obecně k okolí.
Cíle
Cílem zážitkového psychosociálního výcviku, vedeného zkušenými lektory Prázdninové Školy Lipnice,
bylo zprostředkovat dětem zkušenosti z pestrých životních rolí a možných životních krizí.
Charakteristika
Ve třech vícedenních kurzech byly dětem z pěstounské péče ve věku 11 až 14 let z celé ČR
představeny poznatky z oblasti komunikace, sebepoznání, řešení konfliktů, životních rolí a možných
životních krizí. Výcvik směřoval k převedení poznatků do praxe.
Výcvik byl pobytový a uskutečnil se v červnu, v září a v listopadu. V mezidobí měli účastníci možnost
využít na webovém prostoru Fóra náhradních rodin (www.forumnr.cz) uzavřený prostor, kde mohli
sdílet své pocity i problémy. Z poskytnutých zpětných vazeb na konci každého výcvikového setkání a
při závěrečném setkání dětí při komunitní aktivitě vyplynulo, že děti pozitivně přijaly všechny hlavní
cíle a individuálně dle svých možností, potřeb a motivace si do života odnesly nové dovednosti, které,
jak doufáme, jim umožní dospívat s větší důvěrou sami v sebe a svět kolem nich.
Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 13
Koordinátor programu: Parisa Zargari
Ekonomka programu: Eva Flossmannová
Účetnictví: Martin Sígl
Odborní lektoři Prázdninové školy Lipnice: Blahutová, Kolář, Hoke, Dvořák, Coufal
Program byl realizován za přispění Ministerstva práce a sociálních věcí, Nadace táta a máma a Letiště
Praha. Všem dárcům děkujeme za podporu.

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
Statistika a personální zajištění
Počet návštěv webových stránek ve sledovaném roce: 3 549
Vedoucí programu: Eva Flossmannová
Dobrovolní dopisovatelé: mládež, která prožila část dětství v dětském domově
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4.1.3 Správná šance
Poslání
Připravit sociálně znevýhodněnou mládež na vstup do života a na pracovní trh
Cíle
Cílem programu 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
Během osmnácti výjezdových setkání byly postupně proškoleny tři skupiny mladých ve věku 15-26
let, žijících v pěstounské nebo ústavní péči na území celé ČR.
Jednotlivé běhy vedli specializovaní odborníci na komunikaci, sociální a finanční dovednosti a
pedagogický dozor. Účast v programu byla zdarma.
Program absolvovala mládež v pěstounské péči ze severních Čech, mladí lidé z DD Dolní Lánov,
Dlažkovice, Tuchlov a Ostrov.
Proběhly i besedy spojené s předáváním znalostí absolventů programu veřejnosti v OU Kanina, v DD
Dolní Lánov a v Liberecké technické knihovně.
Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 35
Hodinová dotace jednoho běhu: 96 hodin
Vedoucí programu: Eva Flossmannová
Koordinátorka programu: Zdeňka Horajsová, Šimona Müllerová
Asistentka projektu: Kateřina Mostová
Partner programu: Asociace manažerů absolventů (AMA)
Supervize: Jitka Vodňanská, Michael Chytrý
Lektoři finanční gramotnosti: Hedvika Gabrielová, Lenka Pohlová, Gabriela Večeřová, Michaela
Vodová, Magda Dohnalová, Andrea Janže, Miriam Venglovičová.
Lektoři sociálních dovedností: Tomáš Kršňák, Jana Antonie Tissari, Jiří Maček, Barbora Pšenicová
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v České republice
prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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4.2.PRO RODIČE
4.2.1 Bezpečná rodina
Poslání
Harmonizace chodu a vztahů v rodině, která přijala dítě do péče.

Cíle
Pomocí vzdělávání náhradních rodičů přispět k jejich hlubšímu sebepoznání, s dopadem na výchovu dětí a
stabilitu rodiny. Propojit rodiny s podobnými úkoly a poskytnout jim prostor pro sdílení zkušeností.

Charakteristika
Půlroční, prakticky orientovaný program v provázaných modulech rozvinul rodičovské kompetence a tím
pozitivně ovlivnil budoucí život přijatých dětí. Svépomocná skupina vytvářila prostor pro výměnu zkušeností a
získání vhodných nástrojů k uspokojování individuálních potřeb dítěte. Na náhradní rodiče působil ve 3
rovinách: poznávací, emoční a motivační.

Statistika a personální zajištění
Počet klientů: 12
Hodinová dotace programu: 39 hodin
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
Supervize: PhDr. Jitka Hofmannová
Lektoři: Mgr. Helena Kosková, PhDr. Mgr. Zuzana Čepelíková, Dana Lesová
4.2.2 Finanční poradna pro náhradní rodiče
Poslání
Zvýšením finanční gramotnosti náhradních rodičů pomoci k zodpovědnější správě rodinného
rozpočtu. 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. Služba je poskytována prostřednictvím otázek a odpovědí na
webu www.forumnr.cz/financni-poradna
Personální zajištění
Poradci Jan Adášek a Hedvika Gabrielová
4.2.3 Komunitní web 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.
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4.3. PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
4.3.1 Komunikační mosty
Poslání
Zprostředkovat neziskovým organizacím prostor pro komunikaci a potřebné informace o aktivitách
v oblasti náhradní rodinné péče.
Cíle
Umožnit setkávání neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí a aktualizovat
katalog neziskových organizací a poskytovaných služeb.
Charakteristika
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. již čtvrtým rokem organizuje setkávání NNO z oblasti NRP, na
které zve i zástupce MPSV. Hlavním tématem je sdílení zkušeností z přímé praxe a transformace
systému péče o ohrožené děti.
Statistika a personální zajištění
Počet setkání: 4
Počet zapojených organizací: 65
Vedoucí programu: Mgr. Jan Folda
4.3.2 Informační portál
Poslání
Informovat o dárcovství a motivovat k veřejně prospěšné činnosti.
Cíle
Poskytovat internetový rozcestník s informacemi pro zájemce o dárcovství.
Charakteristika
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. začalo přípravu a sběr dat pro Informační portál o dárcovství.
V průběhu roku předalo agendu nově vzniklé NNO Chci pomoci.
Personální zajištění
Vedoucí programu: Mgr. Jan Folda
4.3.3 Cesta k pozitivním změnám v procesu deinstitucionalizace systému náhradní péče o děti v ČR
Poslání
Přenést zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí k tématu transformace systému péče o
ohrožené děti v ČR.
Cíle
Umožnit přenos zahraničních znalostí a zkušeností ze zemí, kde již proces transformace delší dobu
probíhá a jejich zprostředkování českým organizacím a zástupcům státní správy a samosprávy.
Charakteristika
Mezinárodní seminář s přenosem zahraničních zkušeností z oblasti deinstitucionalizace systému
náhradní péče o děti do ČR. Participující země ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko. Pět
pracovních skupin diskutovalo průběh deinstitucionalizace ve svých zemích. Výstupem byla
doporučení k průběhu procesu v ČR, jejich prezentace a panelová diskuze za účasti účastníků
mezinárodního setkání a zástupců odpovědných státních a samosprávných institucí, ústavních
zařízení, nestátních neziskových organizací, náhradních rodičů a mladých lidí s osobní zkušeností z
náhradní péče.
Statistika a personální zajištění
Počet účastníků setkání: 59
Vedoucí programu: Mgr. Jan Folda
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4.4.PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
4.4.1 Vedení účetnictví, daňové a legislativní poradenství, pronájem
Jedním z problémů českého neziskového sektoru je nedostatečná nabídka kvalitních a přitom cenově
dostupných poradenských služeb. Na tento nedostatek jsme reagovali otevřením poradenské servisní
kanceláře, nabízející komplexní péči v účetních a administrativně-správních procesech.
Cílem je vytvořit neziskovým organizacím vhodné podmínky, aby se jejich management mohl cele
věnovat výkonu poslání, pro které byla organizace založena.
V centru Prahy pronajímáme cenově dostupné prostory pro aktivity zaměřené zpravidla na
vzdělávání jak náhradních rodičů, tak samotných sociálně prospěšných organizací. V prostorách byly
realizovány projekty zaměřené na podporu pěstounské péče, školení pracovníků OSPOD,
psychosociální výcviky náhradních rodičů, semináře zaměřené na rozvoj osobnosti, setkávání členů a
rad neziskových organizací.
Cílem je umožnit neziskovým společnostem pořádat aktivity pro své klienty v dobře dostupném
centru Prahy za přijatelné ceny.

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 bude snahou společnosti vykonávat činnost v souladu se stanovami a finančně ji zajistit.

6. Pracovně právní vztahy
Společnost uzavřela smlouvy o pracovním poměru s 8 osobami. Dohoda o provedení práce byla
sjednána s 20 osobami, smlouva o výkonu funkce s 1 osobou.

7. Orgány obecně prospěšné společnosti
Tvoří 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: Josef Kujal
Člen: Hedvika Gabrielová
Člen: Ing. Jiří Jakoubek
Dozorčí rada
Předseda: Ing. Miroslav Brabec
Člen: Ing. Hana Šálková
Člen: Ing. Kateřina Kleinová
Ředitelka
Bc. Eva Flossmannová

8. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů
Dne 1. 12. 2012 došlo ke změnám ve správní i dozorčí radě. Lukáše Bortlíka ve funkci předsedy
správní rady vystřídal Josef Kujal, člena správní rady Adama Navrátila vystřídala Hedvika Gabrielová.
Novým členem správní rady se stal Jiří Jakoubek. Dozorčí radu opustila Pavla Milcová a jejím novým
předsedou se stal Miroslav Brabec.
Ke změně zakládací listiny nedošlo.
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9. Další povinné informace
9.1. 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.
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.
9.2. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31.12 2012 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla
soustředěna v jejím sídle.

10. Finančně nás podpořili

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Velice si vaší pomoci a podpory
vážíme. Děkujeme.
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II. FINANČNÍ ČÁST
1. Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Rozsah výnosů dle zdrojů
Text

Kč

Nadace táta a máma

664 170

Ministerstvo práce a sociálních věcí

331 852

Nadace Open Society Fund Praha

275 433

Nadační fond J&T

55 381

Nadace dětem Terezy Maxové

35 757

Letiště Praha a.s.

29 816

Ostatní dárci a přispěvatelé

51 974

Zúčtování fondů

21 231

Tržby z prodeje služeb a materiálu

611 943

Ostatní výnosy

49

Celkem

2 077 606

2. Vývoj a stav fondů
Číslo účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty

Obraty

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

Vlastní jmění
Nepřímé náklady na
projekt z ESF
FOND - příspěvek na
veřejnou sbírku
Finanční Poradny
FOND - neúčelové
příspěvky, dary

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

52973,50

52973,50

0,00

0,00

0,00

1000,16

1000,16

0,00

0,00

39557,00

41025,00

5250,00

-35775,00

3782,00

0,00

0,00

17375,11

17375,11

17375,11

1822,10

3590,00

1767,90

-1822,10

0,00

20,03

0,00

22,83

22,83

42,86

825,74

875,75

50,01

-825,74

0,00

2282242,06 2122954,38 -159287,68

244831,32

910200

911020
911900
911902

917400

FOND - daňová úspora
FOND - volné zdroje z
veřejné sbírky Finanční
poradny
FOND - připsaný úrok
na BÚ pr. Správná šance
výnosy z veřejné sbírky
na krytí nákladů sbírky
Fondy – dotace MPSV
na pr. Správná šance
Ost. služby projektu
MPSV z fondu ESF
Přímá podpora projektu
MPSV z fondu ESF

917800

Mzdové nákl. projektu
MPSV z fondu ESF

91x

Fondy

911920
911990
911992
911999
915300

404119,00
0,00

121129,36

121129,36

0,00

0,00

0,00

135264,92

135264,92

0,00

0,00

0,00

808464,00

808464,00

0,00

0,00

2638100,75 3266252,17 -180312,58

266031,29

446343,87
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3. Přehled čerpání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
CESTA MLADÝCH HRDINŮ
Osobní náklady

94 300
Mzdové náklady

70 246

Odvody pojistného

24 054

Provozní náklady

237 552
Přímá podpora

237 552

CELKOVÁ DOTACE

331 852

4. Stav majetku a závazků
Počáteční

Obraty

Obraty

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Odběratelé

41142,00

15954,00

31005,00

-15051,00

26091,00

822772,50

5294364,95

5757999,44

-463634,49

359138,01

0,00

885035,50

885035,50

0,00

0,00

54741,00

589574,00

497210,00

92364,00

147105,00

Poskytnuté zálohy

25000,00

600,00

600,00

0,00

25000,00

Ostatní pohledávky

584202,00

788307,00

1184928,32

-396621,32

187580,68

1 527 857,50

7 573 835,45

8 356 778,26

-782 942,81

744 914,69

7690,15

1211009,03

1265692,65

54683,62

62373,77

Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci

0,00

149719,53

156256,99

6537,46

6537,46

169778,00

1424218,00

1344122,00

-80096,00

89682,00

0,00

19216,00

21015,00

1799,00

1799,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezp.

52371,00

390184,00

369816,00

-20368,00

32003,00

Zúčtování s institucemi zdrav. pojišt.

22603,00

167394,00

158508,00

-8886,00

13717,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

13050,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

26563,00

160162,00

146649,00

-13513,00

Daň z příjmu zaměstnance – zvl. sazba

1543,00

9267,00

8805,00

-462,00

1081,00

Nároky na dot. a ost. zúčt. se st.rozp.

50882,01

971924,01

964870,00

-7054,01

43828,00

Jiné závazky

140000,00

140000,00

0,00

-140000,00

0,00

Výnosy příštích období

534247,98

534247,98

5242,45

-529005,53

5242,45

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

446343,87

3446564,75

3266252,17

-180312,58

266031,29

74835,49

180224,42

162849,31

-17375,11

57460,38

1 527 857,50

8 804 130,72

7 870 078,57

-934 052,15

593 805,35

Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem
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5. Objem nákladů vč. mzdy ředitele členěný dle účelu
Text

Kč

Obecně prospěšné služby

1 444 383,72

Doplňková činnost

458 969,24

Vlastní činnost

23 144

Celkem

1 926 496,96

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 2012 v doplňkové činnosti zisk ve výši 152.974,- Kč a v obecně
prospěšné činnosti ztrátu 1.864,- Kč.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti po dni uzávěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem.

4. Výrok 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 25. 4. 2013

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