VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Zpracováno v souladu s

§ 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
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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 dětí.
Cíle
 Poskytovat služby podle potřeb cílových skupin
 Vzdělávat se v oblasti péče o ohrožené děti a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
 Podporovat spolupráci organizací
Cílové skupiny
 Děti, mládež a jejich rodiče
 Děti a mládež vyrůstající mimo biologickou rodinu

2. HISTORIE
Naše organizace byla založena s cílem zlepšit úroveň péče o sociálně hendikepované děti. Ve snaze o
lepší úroveň a místní dostupnost sociálních služeb pro rodiny provedla společně s Katedrou sociální
práce University Karlovy v Praze výzkumná šetření. Zároveň informovala veřejnost o aktivitách
neziskových organizací, které propojovala s dárci.
Od roku 2009 aktivně podporovala děti a mládež žijící v dětských domovech nebo v pěstounské péči.
Na výjezdových pobytech učila mladé lidi osvojit si znalosti potřebné pro samostatný život. V rámci
své obecně prospěšné činnosti podpořila vznik Asociace náhradních rodin ČR, náhradním rodičům
poskytovala služby Finanční poradny, pro rodiny ve finanční nouzi uspořádala veřejnou sbírku,
provozovala Komunitní web náhradních rodičů.
V roce 2010 úspěšně započala setkávání a síťování nestátních neziskových organizací v projektu
Komunikační mosty. Poté, co v roce 2014 organizace zaměřila svoje aktivity jiným směrem, předala
projekt Komunikační mosty Nadačnímu fondu J&T, který v něm pokračuje dodnes.
V roce 2012 uspořádala za finanční podpory Open Society Fund Prague mezinárodní setkání na téma
deinstitucionalizace. V tomto roce začala organizace provozovat doplňkovou činnost formou služeb
pro neziskové organizace - vedení účetnictví, daňové a legislativní poradenství, pronájem prostor.
Až do roku 2013 podporovala vzdělávání náhradních rodičů i dětí v jejich péči formou seminářů,
koučinku nebo seberozvojových výjezdových aktivit. Provozovala webový portál o zkušenostech
mladých lidí z dětských domovů s vlastním bydlením, Můj byt.
Rok 2014 přinesl do činnosti organizace změnu. Od té doby pomáhá rodinám, ve kterých se děti staly
nedobrovolnými účastníky rozchodu rodičů. Podporu nabízí např. formou poradenství, terapie nebo
asistencí při předávání dětí mezi rodiči. Pokud to ochrana dětí vyžaduje, jsou její pracovníci přítomni i
při setkávání rodičů s dětmi.
V roce 2015 realizovala organizace projekt „Děti za to nemůžou“ pro rodiny s dětmi, ohroženými
situací po rozchodu rodičů.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. PROGRAMY
4.1. PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
4.2.1 Děti za to nemůžou
Poslání
Snaha o harmonický rozvoj dítěte a naplnění jeho práva na péči a lásku obou rodičů.
Cíle
Pomoci rodičům zvládnout náročné období rozpadu rodiny, vyrovnat se s novou situací a zklidnit
atmosféru během předávání dětí nebo soudně nařízeného asistovaného styku s dítětem tak, aby děti
nebyly traumatizované.
Charakteristika
Projektové aktivity byly zaměřené na rodiče, kteří se rozešli a je pro ně v současné době těžké spolu
před dětmi komunikovat bez emocí. Při realizaci jsme vycházeli z příručky, kterou jsme vydali
v loňském roce ve spolupráci s PhDr. Klimešem. Rodiče mohli využívat poradenská sezení nebo
asistenční služby při setkání s dětmi.
Statistika a personální zajištění
Délka jedné asistence: zpravidla 1-2 hodiny
Četnost asistencí: variabilní, dle nařízení soudu nebo po dohodě s rodiči (1xza 14 dnů - 3x týdně)
Počet rodin: 11
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
Odborní asistenti: Mgr. Marta Ficzová, Mgr. Petra Melingerová, Dis. Sandra Nechybová
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5. ROZVOJ PROGRAMŮ
Činnost společnosti jako subjektu fungujícího v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných
finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových výzev a výše darů.
I nadále je snahou společnosti vykonávat činnost v souladu se stanovami a finančně ji zajistit.
V rámci prevence dětské deprivace je naše činnost od roku 2014 směrována na potřeby dětí, jejichž
rodiče se rozchází nebo se již rozešli a řeší následnou péči o děti. V této činnosti plánujeme rozšíření
aktivit o psychologickou pomoc a skupinová setkávání.

6. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
Společnost měla v roce 2015 uzavřenou jednu smlouvu o pracovním poměru a jednu smlouvu o
výkonu funkce. Dohody o provedení práce byly sjednány 4.

7. ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Orgány organizace 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
V daném období nedošlo ke změně zakládací listiny, ani ke změnám ve složení řídících orgánů.

9. DALŠÍ POVINNÉ INFORMACE
9.1. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a v oblasti ochrany životního prostředí
Jedním z cílů organizace je průběžné sledování vývoje potřeb rodin, organizací i společnosti. Přestože
se naše organizace 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 2015 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla
soustředěna v lokalitě jejího sídla.
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10. FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI

Děkujeme dárcům, kteří podpořili naši činnost.
Nezištné pomoci a podpory si velice vážíme.
Jen díky ní mohli naši klienti čerpat z nabídky poskytovaných služeb a mít z nich prospěch.

II. FINANČNÍ ČÁST
1. PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Rozsah výnosů dle zdrojů
Text

Kč

Nadace táta a máma - dar

32 046,00

MAITREA a.s. - dar

72 403,50

Městská část Praha 4 - dotace

10 000,00

Zúčtování fondů

246 528,78

Ostatní výnosy

26,43

Celkem

361 004, 71

2. VÝVOJ A STAV FONDŮ
Číslo účtu

911900
911902

Název účtu
FOND - neúčelové
příspěvky, dary

Počáteční

Obraty

Obraty

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

182 838,38

186 038,38

3 200,00 -182 838,38

0,00

0,00

5 320,00

5 320,00

0,00

0,00

911903

FOND - daňová úspora
FOND – zisk minulých
let

172 338,27

55 170,40

31 331,23

-23 839,17

148 499,10

91x

Fondy

355 176,65

246 528,78

39 851,23 -206 677,55

148 499,10
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3. STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Počáteční
stav

Koncový
stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Aktiva celkem

27675,00
495813,38
3679,00
12630,00
510,00
540 307,38

6 335,00
287109,53
3679,00
0,00
0,00
297 123,53

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálním zabezpečením
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Záloha na daň z příjmů - závislá čin.
Daň z příjmu zaměstnance – zvl. sazba
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát.rozp.
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134849,50
0,00
12630,00
1000,00
355176,65
36651,23

3400,00
0,00
12136,00
0,00
2813,00
1537,00
135,00
355,00
0,00
117596,50
9598,50
1000,00
148499,10
26,43

Pasiva celkem

540 307,38

297 123,53

4. OBJEM NÁKLADŮ VČ. MZDY ŘEDITELE ČLENĚNÝ DLE ÚČELU
Text

Kč

Obecně prospěšné služby

324 142,78

Doplňková činnost

0,00

Vlastní činnost

36 835,50

Celkem

360 978,28
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III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ Z ROČNÍ ZÁVĚRKY
Společnost vykázala za rok 2015 v hlavní činnosti zisk 26,43 Kč. Výsledek hospodaření u
doplňkové činnosti byl 0,00 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 neměla za rok 2015 zákonnou povinnost auditu.

V Praze, dne 3. 6. 2016

Bc. Eva Flossmannová,

ředitelka Informačního střediska Mikuláš, o.p.s.
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