VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
(zákonná verze)

Mikuláš 365, o.p.s.

Výroční zpráva byla zpracovaná v souladu s § 21 zák. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 21 zák. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech.
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I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1. POSLÁNÍ A CÍLE
Poslání
Posláním organizace je podporovat plný a harmonický rozvoj dětí v rámci rodinného systému.
Cíle
 Být „hlasem dítěte“, spojencem a podporovatelem dětí ve fázi rozpadu jejich rodiny.
 Podporovat spolupráci organizací v síti podpory rodin
Cílová skupina
 Nezletilí, jejich rodiče a prarodiče

2. HISTORIE A SOUČASTNOST ORGANIZACE
Nestátní nezisková organizace Mikuláš 365, o.p.s. vznikla 28. července 2005.
V SOUČASNÉ DOBĚ šestým rokem poskytujeme služby dětem a jejich rodičům v době, kdy dochází
k rozpadu rodiny a rodiče domlouvají úpravu styku s dětmi. Podporu nabízíme formou poradenskoterapeutických rozhovorů, vedení k dohodám nebo asistencí při setkávání rodičů s dětmi.
Služby zdarma čerpaly rodiny v roce 2019 za finančního přispění Magistrátu hl. m. Praha,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Městské části Praha 4 a soukromých dárců pod hlavičkou
projektu „Podpora rodin s dětmi“.
Služby zdarma čerpaly i rodiny zapojené do inovativního projetu „MIKULÁŠ DĚTEM - Síť podpory
dítěte a rodiny v náročné životní situaci“ č. CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011226, který je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
V počátcích se organizace profilovala v oblasti 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 aktivity směrovala k dětem a mládeži v dětských domovech a v pěstounské péči. V
rámci obecně prospěšné činnosti podpořila vznik Asociace náhradních rodin ČR, náhradním rodičům
poskytovala služby Finanční poradny, pro rodiny ve finanční nouzi uspořádala veřejnou sbírku.
Podporovala vzdělávání náhradních rodičů i dětí v jejich péči formou seminářů, koučinku a dalších
sebe rozvojových aktivit. Provozovala webový portál o zkušenostech mladých lidí z dětských domovů
s vlastním bydlením, Můj byt a Komunitní web náhradních rodičů.
O rok později iniciovala sdílení dobré praxe neziskových organizací v projektu Komunikační mosty. Po
pěti letech úspěšného setkávání organizací předala projekt Komunikační mosty Nadačnímu fondu
J&T, který s ním pokračuje dodnes.
Trend deinstitucionalizace podpořila z finanční podpory Open Society Fund Prague v roce 2012
uspořádáním mezinárodního setkání odborníků, kteří představili své národní projekty transformace
ústavní péče o nezletilé.
Vedla účetnictví a poskytovala daňové a legislativní poradenství neziskovým organizacím.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. PROGRAMY
4.1. PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
1.1.1

Podpora rodin s dětmi

Projektové aktivity byly podpořeny z grantu Magistrátu hlavního města Praha v oblasti podpory
rodinné politiky, Ministerstvem práce a sociálních věci z dotačního programu Rodina, Městskou
částí Praha 4 a dary soukromých a právnických osob.
Poslání
Snaha o harmonický rozvoj dětí především ve vztahovém trojúhelníku otec - matka - dítě.
Cíle
Pomoci rodičům zvládnout vypjaté období rozpadu rodiny tak, aby se v kontextu partnerských
sporů nezhoršoval psychický stav dětí. Zejména formou edukace, náhledu na důvody chování a
zprůchodnění komunikace mezi bývalými partnery pro chvíle, kdy je nezbytné, aby spolu
kooperovala celá rodina.
Charakteristika
Projektové aktivity jsou zaměřené na rodiče, kteří nejsou schopni vzájemné dohody o péči o
děti. Poradenská sezení, asistenční služby při setkání s dětmi nebo služby psychologa rozšiřují
rodičovské kompetence a poukazují na psychickou zátěž, které jsou děti vystavovány. Metodicky
vycházíme z příručky, vydané ve spolupráci s PhDr. Klimešem.
Statistika a personální zajištění
Délka jedné asistence: 1 hodina. Četnost asistencí: variabilní, dle nařízení soudu nebo po dohodě
s rodiči, většinou však 1 x za 14 dnů.
Počet rodin: 27
Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová
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Odborné asistentky: Mgr. Marta Ficzová, Mgr. Magda Bartošová, Bc. Petra Vošahlíková
Psycholožka: PhDr. Jitka Hofmannová
Právnička: Mgr. Lenka Vojtěchová

4.1.2 Mikuláš dětem
Inovativní projet „MIKULÁŠ DĚTEM - Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“
č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011226, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Projekt je pilotně zkoušen ve spolupráci se soudem a OSPOD MČ Praha 4.
Poslání
Podpořit celý rodinný systém a být „hlasem dítěte“, jeho spojencem a podporovatelem ve fázi
rozpadu rodiny.
Cíle
 vytvořit prostor, kde je dítě slyšeno,
 zlepšit vztah dětí s odloučeným rodičem,
 obnovit funkčnost rodin v nových podmínkách,
 podpořit rodiče k dohodě,
 navázat spolupráci aktérů angažovaných na uspořádání poměrů v rodině (soudů, OSPOD a
pověřených osob) a zkrátit soudní řízení.
Charakteristika
Projekt je zaměřen na implementaci inovativní služby podpůrné sítě pro rodiny v rozvodové či
rozchodové krizi a zajišťuje ochranu práv a zájmu dětí na obnovení funkčnosti rodiny. Síť je postavena
na úzce propojených a funkčně koordinovaných procesech spolupráce mezi naší organizací Mikuláš
365, o.p.s. (zástupce NNO), pracovníků OSPOD ÚMČ Prahy 4 a Obvodního soudu pro Prahu 4, příp.
dalších aktérů, a rozšířených službách pro rodiče a děti za účelem komplexní podpory rodiny.
Klientům z řad rodičů s dětmi poskytujeme poradensko-terapeutické rozhovory, podporujeme
rodičovskou dohodu, v nezbytných případech se účastníme setkání rodičů s dětmi.
Statistika a personální zajištění
Délka spolupráce s jednou rodinou se různí podle individuálních potřeb. Může jít o jednorázové
poradenství nebo o časově omezená opakovaná setkávání s celou rodinou, doprovázená asistencí u
setkání rodiče s dítětem (četnost zpravidla 1x14 dnů x 60 min).
Vedoucí programu: Mgr. Zdenka Havrlíková
Právník: Mgr. Lenka Vojtěchová
Odborní pracovníci přímé práce: Mgr. Pavla Vošahlíková, PhDr. Jitka Hofmannová, Bc. Eva
Flossmannová.

5. ROZVOJ PROGRAMŮ
Na základě praktických zkušeností rozvíjíme činnost směrem k podpoře dětí, které jsou v rodinné krizi
zpravidla fakticky upozaděné.

Naší snahou je vykonávat činnost v souladu se stanovami a poptávku po službách uspokojit
v maximálním rozsahu, jaký nám umožní výše věnovaných darů a získaných finančních
prostředků v rámci soutěže v grantových výzvách.
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6. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
Společnost měla v roce 2019 uzavřené čtyři smlouvy o pracovním poměru a jednu smlouvu o výkonu
funkce. Dále bylo sjednáno 9 dohod o provedení práce

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: Ing. Jiří Jakoubek
Člen: Hedvika Gabrielová
Dozorčí rada
Předseda: Ing. Miroslav Brabec
Člen: Ing. Pavla Čapková
Člen: Martin Sígl
Ředitelka
Bc. Eva Flossmannová

8. INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ

ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ
V daném období nedošlo k žádným změnám ani ve zakládací listině, ani 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 2019 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla
soustředěna v lokalitě jejího sídla.
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10. FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI

VÝZNAMNÍ JEDNOTLIVCI S HODNOTOU DARU NAD 10.000,- Kč
Ing. Winkler Libor

Z celého srdce děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost finančně,
materiálně, radou nebo dobrovolnou činností.
Vaší nezištné pomoci a podpory si velice vážíme.
Jen díky ní mohli naši klienti čerpat z nabídky poskytovaných služeb a mít
z nich prospěch.
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II. FINANČNÍ ZPRÁVA
1. PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Rozsah výnosů dle zdrojů
Text

Kč

Hlavní město Praha - dotace

244 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace

574 026,00

Městská část Praha 4 - dotace

65 000,00

Nadace táta a máma - dar

32 040,00

Zúčtování fondů

205 789,43

Ostatní výnosy

180,74

Celkem

1 121 036,17

2. VÝVOJ A STAV FONDŮ
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty

Obraty

Obraty

Koncový

období D

rozdíl

stav

25 000,- -180 789,43

23 883,06

stav

období MD

FOND - neúčelové
911900 příspěvky, dary

204 672,49

205 789,43

911903 FOND – zisk minulých let

151 010,56

0,00

91x

355 683,05

205 789,43

Fondy

43,19

43,19

151 053,75

25 043,19 -180 746,24

174 936,81

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

Kč

Obecně prospěšné služby

1 063 815,43

Náklady spojené se správou o.p.s.

57 040,00

Celkem

1 120 855,43
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4. STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Počáteční
stav

Koncový
stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Aktiva celkem

4 447,00
371 960,44
3679,00
150,00
0,00
380 236,44

4 447,00
1 087 113,33
3 679,00
300,00
0,00
1 095 539,33

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 ost. zúčt. se stát.a územ. rozpočtem
Výdaje příštích období
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
23 510,20
0,00
0,00
0,00
1 000,00
355 683,05
43,19

23 489,00
0,00
59 009,00
0,00
20 675,00
9 249,00
11 910,00
1 376,00
0,00
0,00
781 219,28
12 494,50
1 000,00
174 936,81
180,74

Pasiva celkem

380 236,44

1 095 539,33

5. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ Z ROČNÍ ZÁVĚRKY
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl v hlavní činnosti 180,74 Kč. Výsledek hospodaření u
doplňkové činnosti byl 0,00 Kč.

V Praze, dne 5. 3. 2020

Bc. Eva Flossmannová, ředitelka
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III. ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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