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ÚVODNÍ

SLOVO

Vážení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové,
Dovolte mi využít této příležitosti a podělit se s Vámi o přehled toho, co
jsme za uplynulý rok prožili. Celý rok se nesl ve znamení poklidné
každodenní rutiny, která koresponduje s potřebami uživatelů našich
služeb.
Během roku 2017 jsme, jako již tradičně, pokračovali v úzké spolupráci
s obdobnými zařízeními. Uspořádali a zúčastnili jsme se výměnných
stáží i běžných návštěv. Sdílení praktických poznatků a zkušeností mezi
námi a dalšími poskytovateli sociálních služeb je cenné a jeho přínos se pozitivně projevuje v
naší každodenní praxi.
Celý loňský rok také úspěšně pokračoval projekt Vítej v zahradě barev a chutí. Naše zahrada
postupně zarůstá jedlými rostlinami, udržujeme bylinkové záhony, pěstujeme ovoce i
zeleninu. Uživatelé našich služeb se na péči o zahradu aktivně podílí, osvojili si běžné
zahradnické práce a za podpory osobních asistentů dále rozvíjí svoje dovednosti.
V březnu 2017 jsme obdrželi cenu Mosty udělovanou Národní radou osob se zdravotním
postižením ČR. V létě nás podpořil místní hřebečský fotbalový klub SK Hřebeč, který nám
poskytl finanční dar. Velice nás také potěšila a dojala podpora kladenského hokejového
klubu Rytíři Kladno.
Uživatelé našich služeb v našem komunitním centru prožili další klidný rok. Zajištěním
bezpečného domova pro osoby s autismem naplňujeme naše poslání. Stejně tak nás
pokaždé velice potěší spokojenost uživatelů odlehčovacích služeb a jejich návrat k
opakovaným pobytům.
Rok 2017 proběhl v poklidu. Mám radost, že se nám daří poskytovat profesionální služby,
díky nimž u nás získávají osoby s poruchou autistického spektra bezpečné zázemí pro svůj
život. Věřím, že i rok 2018 bude stejně úspěšný.
Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí.

Mgr. Jitka Klasová
Ředitelka
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POSLÁNÍ

A

CÍLE

Na základě registrace poskytujeme dvě sociální služby, a to chráněné bydlení pro osoby
s poruchou autistického spektra a odlehčovací služby pro rodiny autistických osob.
Lidé s autismem si zaslouží důstojný život a péči odpovídající jejich specifickým potřebám.
Tak jako pro nás, i pro ně je nezbytné mít možnost dále rozvíjet své schopnosti a
dovednosti. A především potřebují pochopení svého okolí. S tímto vědomím jsme si stanovili
poslání a cíle. Jejich naplňování je naším prvořadým úkolem.

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Hlavní cíle služby chráněného bydlení
… Zlepšení kvality života dospělých osob s autismem
… Udržování stávající úrovně sociálních a intelektových dovedností osob s autismem
… Maximální možná míra zapojení osob s autismem do života společnosti
POSLÁNÍ
Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž dílky do sebe
nezapadají.

… 4 ...

Dlouhodobé cíle služby chráněného bydlení
Prostřednictvím námi poskytované individuální péče se snažíme o:
… Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života obyvatel
komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků)
… Poskytování kvalitní a bezpečné služby personálem s odborným vzděláním
… Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních služeb
v praxi“
Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme:
… Individuální přístup ke každému člověku
… Pomoc při uspokojování potřeb každého uživatele
… Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v každodenním životě
… Úctu k soukromí a intimitě
… Prohlubování mezilidských vztahů
… Spolupráci s rodinou a nejbližším okolím
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Hlavní cíle odlehčovacích služeb
… Pomoc a podpora rodinám pečujícím o člena s poruchou autistického spektra
… Zajištění kvalitní a odborné péče o osoby s autismem dočasně umístěné v komunitním
centru

POSLÁNÍ
Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek
a načerpání nových sil
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Dlouhodobé cíle odlehčovacích služeb
Odlehčovací služby poskytujeme se záměrem:
… Ulehčit rodinám osob s autismem tím, že dočasně převezmeme péči o jejich příbuzného
… Poskytnout uživatelům odlehčovacích služeb příjemné a vhodné podmínky pro jejich
krátkodobý pobyt v našem komunitním centru
… Maximálně přizpůsobit nabídky služeb poptávce ze strany rodin, které pečují o osoby
s poruchou autistického spektra

Při poskytování odlehčovacích služeb klademe důraz především na:
… Individuální přístup ke každému člověku
… Pomoc a podporu při zvládání běžných činností
… Odbornou a profesionální péči odpovídající specifickým potřebám osob s poruchou
autistického spektra
… Udržování mezilidských vztahů
… Úzkou spolupráci s rodinou a nejbližším okolím uživatele služeb
… Respektování individuálních potřeb každého uživatele
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CÍLOVÁ

SKUPINA

Naší cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra:
… Děti mezi 7 a 15 lety (pouze pro odlehčovací služby)
… Dospívající mezi 16 a 18 lety (pouze pro odlehčovací služby)
… Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací služby)

Chráněné bydlení ani odlehčovací služby nejsou určeny pro:
… Osoby mladší 18 respektive 7 let
… Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
… Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví
ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…
… Osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou
ústavní léčbu
… Osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči
… Osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor
… Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální
dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií
(celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční
formou, atd.)
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POSKYTOVANÉ
S L U Ž B Y

SOCIÁLNÍ

V roce 2017 jsme našim uživatelům poskytovali dvě základní registrované sociální služby:
CHRÁ N Ě NÉ B YD LE N Í A O DL E HČ O VA CÍ S L UŽ B Y
Komunitní centrum Vítej… bylo zbudováno a je provozováno s omezenou kapacitou. Naším
záměrem je provozovat zařízení rodinného typu. Takové, kde každý uživatel získá skutečně
individuální péči. Proto je kapacita obou služeb omezená. Jsme přesvědčeni, že nízký počet
osob žijících v centru společně s profesionálním a citlivým přístupem personálu je jedinou
možnou cestou, jak zajistit klidný a bezpečný domov pro osoby s autismem.
Ve své každodenní práci s uživateli služeb
v y c h á z í m e z o s v ě d č e n é h o pedagogickobehaviorálního programu TEACCH, který je
speciálně určen pro práci s osobami s poruchou
autistického spektra. Výchozí podmínkou úspěšné
péče je nastavení prostorové a časové struktury a
její vizualizace. Strukturalizace napomáhá
osobám s autismem v lepší orientaci, pochopení
časové návaznosti aktivit a celkově přispívá
k většímu pocitu jistoty a bezpečí. Vizualizace pak
uživatelům pomáhá sledovat jednotlivé kroky a
dává jasnou informaci o jejich návaznosti.
Nedocenitelným pomocníkem každodenního života jsou piktogramy – označují jednotlivé
místnosti, vybavení, ale i aktivity. Piktogramy umožňují komunikaci s uživateli služeb, jsou
účinné v předávání informací a svoji
nezastupitelnou roli hrají při zajištění pocitu
bezpečí. Plně respektujeme piktogramy a
komunikační stereotypy s jakými uživatelé
přichází ze svých domovů, přejímáme jejich
komunikační knihy i zavedenou vizualizaci.
Běžné a rutinní aktivity spojené s péčí o
domácnost a sebeobsluhou by se neobešly bez
osobních asistentů. Ti uživatelům dodávají
nezbytnou podporu a pomoc. Cílem této podpory
však není převzít za uživatele jejich aktivitu, nýbrž
provést je jednotlivými úkony tak, aby byli uživatelé co nejvíce samostatní a udrželi si svoje
nabyté dovednosti. Osobní asistenti se zároveň starají o to, aby si uživatelé služeb mohli v
souladu se svým individuálním plánem nacvičit dovednosti nové a měli tak možnost dalšího
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rozvoje. Nácvik dovedností je zpravidla dlouhodobým procesem vyžadujícím velkou míru
empatie, trpělivosti a důslednosti. Každá dovednost se skládá z jednotlivých úkonů, které je
třeba nacvičit odděleně. Jakmile si je uživatel osvojí, následuje nácvik celého sledu těchto
úkonů. A důležité je samozřejmě pravidelné opakování až do úplného osvojení aktivity.
Pro osoby s autismem je typické vyhledávání
rutinních a opakujících se činností. Jejich
vykonáváním posilují svůj pocit bezpečí a klidu. Z
tohoto důvodu se maximálně snažíme jim takové
aktivity poskytnout a zároveň jim dát nezbytnou
podporu pro jejich vykonávání. V roce 2017 jsme
nadále pokračovali v projektu Vítej v zahradě
barev a chutí. Zahradnické práce jsou ve své
podstatě jednoduché a osvojitelné. Každý
uživatel služby se do aktivit spojených s péčí o
zahradu zapojuje podle svých individuálních
schopností. Vlastní výpěstky pak dále
zpracováváme v kuchyni – buď jimi
obohacujeme každodenní jídelníček, nebo je zavařujeme a mrazíme pro použití v zimních
měsících.
Velice nás těší, když jsou uživatelé služeb v komunitním centru spokojeni. Máme radost i z
opakovaných pobytů klientů odlehčovacích služeb. Obojí nás naplňuje pocitem užitečnosti
naší práce.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V ROCE 2017
Službu chráněné bydlení jsme registrovali v roce 2010 a poskytovali ji po celý rok 2017.
V průběhu roku službu chráněné bydlení využilo celkem 5 uživatelů. Kapacita služby tak byla
naplněna.
Za celý rok jsme poskytli 1 569
dnů péče. Tuto péči představuje
individuální asistence poskytovaná
každému uživateli služby. Tato
podpora je poskytována s ohledem
na konkrétní potřeby každého
uživatele, zejména na úroveň
schopností a dovedností. Její
náplní je pomoc při každodenních
činnostech spojených se
sebeobsluhou a péčí o domácnost.
Dále věnujeme čas i nezbytnou
péči dalšímu rozvoji dovedností
klientů. Naše zkušenosti potvrzují,
že tento přístup představuje účinnou prevenci nežádoucích projevů autistického postižení
(zejména proti agresivitě a sebeagresivitě). Dostatečný čas i prostor necháváme odpočinku,
relaxaci a volnočasovým aktivitám. Uživatelům poskytujeme nepřetržitou péči, tedy v režimu
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Zachováváme si individuální přístup ke každému klientovi. Při příchodu do komunitního
centra společně s každým klientem sestavíme jeho individuální plán. V něm jsou
specifikované cíle, kterých si uživatel přeje dosáhnout, a činnosti vnímané uživatelem jako
d ů l e ži t é . T e n t o p l á n p r a v i d e l n ě
vyhodnocujeme a upravujeme podle
potřeb a přání klienta. Zároveň je nám
individuální plán vodítkem pro
uspořádání denního režimu uživatele.
Jednou ze základních podmínek úspěšné
péče o osoby s poruchou autistického
spektra je stabilita a předvídavost. Jako
podstatný vnímáme omezený počet
uživatelů a vhodný tým osobních
asistentů. Každý uživatel má v
komunitním centru svůj soukromý
prostor, který posiluje pocit bezpečí a poskytuje dostatečné zázemí.
Jsme přesvědčeni, že dodržením těchto uvedených principů vytváříme klidné prostředí.
Uživatelé chráněného bydlení u nás mají svůj domov, kde mohou trvale a spokojeně žít.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V ROCE 2017
V průběhu roku 2017 jsme poskytovali odlehčovací služby 13 uživatelům. Za celý rok 2017
to znamenalo 215 dnů pobytové služby a 152 hodin ambulantních odlehčovacích služeb.
Uživatelé odlehčovacích služeb mají v komunitním centru k dispozici svůj samostatný pokoj.
Mají tak své vlastní zázemí a zároveň svým pobytem nenarušují soukromí stálých obyvatel
centra.
Uživatelé odlehčovacích služeb mají v
rámci svého pobytu v komunitním centru
možnost účastnit se všech aktivit
spojených s jeho chodem.
Samozřejmostí je respekt ke
schopnostem, dovednostem a zejména
přání uživatelů. Úzce spolupracujeme s
rodinou každého klienta. Naším
prvořadým zájmem je poskytovat péči,
která posílí pocit bezpečí klienta a zmírní
často negativní dopad změny prostředí.
K naplnění tohoto zájmu slouží i možnost
přivézt si do komunitního centra osobní věci a pomůcky. V neposlední řadě navazujeme a v
maximální možné míře přebíráme denní režim a respektujeme rutinu a zvyky každého
uživatele odlehčovacích služeb.
Primárně jsou odlehčovací služby určené pro
rodiny osob s poruchou autistického spektra. Ze
zkušeností víme, že odpočinek a prostor pro
vlastní aktivity je pro pečující příbuzné nezbytný.
Péče o autistické osoby je psychicky i fyzicky
vyčerpávající. Bez odpočinku nezřídka dochází k
pocitu vyhoření a chronická únava se negativně
projeví v psychice lidí i dynamice celých rodin.
Zároveň chápeme, že si příbuzní přejí zajistit
kvalitní a spolehlivou péči, neboť pak se mohou s
klidným vědomím uvolnit a relaxovat. Naším
záměrem je tedy poskytnout rodinám osob s
autismem služby na vysoce profesionální úrovni.
Velice nás těší, když se klienti odlehčovacích
služeb do našeho centra vrací k opakovaným
pobytům. Věříme, že tato služba dává smysl a je
velmi potřebná.
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DALŠÍ

AKTIVITY

V průběhu roku 2017 jsme se, stejně jako tomu bylo i v minulých letech, aktivně podíleli na
dalších činnostech spojených s péčí o osoby s autismem, osvětou autistického postižení i
zapojením uživatelů služeb do pracovních činností. Po celou dobu svého působení se
snažíme o zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra, jejich integraci do
společnosti a o zvýšení povědomí většinové společnosti o autistickém postižení.

VÍTEJ V ZAHRADĚ BAREV A CHUTÍ
Projekt jedlé zahrady nás provázel celým rokem 2017. Zahradu využíváme celoročně – k
relaxaci, pracovním aktivitám i
pořádání různých akcí. V roce
2017 jsme navázali na předešlý
rok, obnovili záhony se
zeleninou, rozšířili množství
jedlých rostlin, pečovali o
stromy i keře. Projekt jedlé
zahrady se táhne téměř celým
rokem – od prvních jarních prací
až po podzimní zazimování.
Záměrem projektu Vítej v
zahradě barev a chutí je nejen
zapojení klientů do smysluplných aktivit, ale i zpestření našeho jídelníčku (spolu s dosažením
částečné soběstačnosti v zásobování čerstvým ovocem a zeleninou). Vypěstované ovoce a
zelenina jsou určené k přímé spotřebě i konzervování.
Uživatelé služeb pracují s podporou
osobních asistentů. Po celou sezónu
využívali nabytých pracovních dovedností
a nacvičovali nové činnosti. Klienti se do
zahradnických prací zapojují aktivně a s
chutí. Odměnou nám pak bylo vlastní
výborné ovoce a zelenina.
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V červnu nám poskytli svůj čas a pomoc dobrovolníci z International School of Prague.
Společně jsme pracovali na zahradě a na jejím zvelebení.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI
Dlouhodobá spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb určených pro osoby s
autismem je jedním z důležitých a velice přínosných aspektů naší práce. Velice si ceníme
vzájemného sdílení nabytých zkušeností z
oblasti péče o osoby s poruchou
autistického spektra. Zároveň máme díky
výměnným stážím možnost získat cennou
zpětnou vazbu a podněty pro další
zkvalitňování služeb. Dlouhodobou
sp o l u p r á c i ud r žu je me s organizacemi:
NAUTIS z.ú., Autistik z.s., Zahrada z.s.
(provozuje chráněné bydlení v Nebuželích),
chráněné bydlení v Lahovičkách, domov se
zvláštním režimem v Libčicích, Centrum
denních služeb Slunce všem Turnov, Ulita
na statku, Vzdělávání s.r.o. a dalšími.
V roce 2017 jsme v našem zařízení přivítali návštěvu z Aply Severní Čechy. Společně se
zařízením Jeřabina z Horní Cerekve jsme uspořádali výměnnou stáž pro pracovníky. Ta
proběhla v několika etapách a zaměstanci si v jejím rámci aktivně vyměňovali své zkušenosti
s péčí o osoby s autismem.
Zúčastnili jsme se také přednášek pořádaných NAUTISem i Českou akademií věd. Na
přelomu jara a léta jsme pak již tradičně navštívili zařízení pro osoby s autismem v
Lahovičkách.

VEŘEJNÁ SBÍRKA, DÁRCOVSKÉ AKTIVITY
Po celý rok 2017 byla otevřena veřejná sbírka na
nákup ergoterapeutických pomůcek pro naše
klienty. Příspěvky jsme sbírali nejen přímo, ale i
pomocí dárcovských projektů pořádaných našimi
partnery. Využíváme projektu Melinda České
spořitelny a.s. a jsme registrovanou neziskovou
organizací nákupní aplikace GIVT.
Z výtěžku veřejné
sbírky na projekt
Zhoupnout se ke štěstí jsme pořídili novou houpačku pro
naše klienty. Společně s instalací houpačky jsme prostor
pod ní osadili bezpečnostními dlaždicemi. Zároveň jsme v
rámci projektu Tam, kde je mi blaze vybudovali nové
pískoviště, které naši klienti s velkou radostí využívají.
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Velice nás potěšila podpora místního fotbalového
klubu SK Hřebeč. Na konci fotbalové sezóny jsme
v rámci akce „Dneska první liga“ obdrželi od
fotbalistů sponzorský dar.

Další velkou podporu nám poskytl kladenský
hokejový klub Rytíři Kladno. V předvánočním
období proběhla dražba hokejových dresů ve
prospěch naší organizace. Zároveň s výtěžkem
akce nám zástupci klubu předali i další
sponzorský dar jako výraz podpory ze strany
jejich fanoušků.

Opakovaně nás podpořila nadace ČEZ.
Stala se tak jedním za našich
významných donátorů. Díky jejich
příspěvkům můžeme našim klientům
dlouhodobě poskytovat klidné zázemí.

OSTATNÍ AKTIVITY
V březnu jsme získali nominaci na ocenění Národní rady osob
s postižením ČR Mosty. Byli jsme nominovaní za poskytování
služby chráněné bydlení v kategorii Nestátní projekt.
Ocenění si na slavnostním galavečeru převzala paní
ředitelka.
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V dubnu byla u příležitosti Světového dne
porozumnění autismu k vidění výstava Vstupte do
našeho světa pořádaná sdružením Autistik. Autory
vystavených prací byli lidé s poruchou autistického
spektra. Své kresby vystavili i naši klienti. Výstava
proběhla pod záštitou manželky prezidenta Ivany
Zemanové a Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

Před Vánocemi jsme pro naše sponzory a partnery vyráběli dekorativní předměty a zdobené
perníčky. Dárky jsme předali jako
poděkování za jejich podporu.
Uživatelé služeb se výroby aktivně
účastní, a to za nezbytné podpory
osobních asistentů. Tyto pracovní
činnosti se nám velmi osvědčují jako
ergoterapie pro uživatele našich
služeb. Jednoduché a opakující se
úkony přesně odpovídají potřebám
osob s autismem. Zároveň jsou
vhodné pro rozfázování a trpělivý
nácvik.
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LIDÉ

VE

VÍTEJ…

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 stáží a řadu let se aktivně věnuje problematice
práce s autistickými osobami.
Iveta Beránková – vedoucí chráněného bydlení
SPRÁVNÍ RADA V ROCE 2017
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 lidmi s PAS. Ve funkci předsedkyně správní
rady je od ledna 2011.
Ladislav Čermák – člen správní rady
Metodik letového provozu. Pan Čermák spolupracuje s Vítej... od roku 2006. Členem správní
rady je od ledna 2007.
Vladimíra Bajerová – členka správní rady
Matka dospělého zdravotně postiženého syna. Paní Bajerová má dlouholetou praxi v oblasti
sociálních služeb. Řadu let vykonávala funkci ředitelky Střediska zdravotně postižených v
Kladně. Členkou správní rady je od ledna 2011.
DOZORČÍ RADA V R O C E 2 0 1 7
Mgr. Petr Fajtl – předseda dozorčí rady
Pavla Hradecká – členka dozorčí rady
Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady
ZAMĚSTNANCI V ROCE 2017
Průměrný počet zaměstnanců: 9,68 (z toho 2 řídící zaměstnanci)
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VÝROK

AUDITORA

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem ing. Ivanem Jánským, č. osv. 1622
s výrokem:
--- bez výhrad ---
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FINANČNÍ

ZPRÁVA

Níže Vám předkládáme finanční výkazy za rok 2017.
ROZ VA HA (t i s. Kč )
AKTIVA

31.12.2017

31.12.2016

144

38

4,273

3,318

10,529

11,004

Nedokončený investiční majetek

0

0

Zásoby

0

0

172

151

4

4

15,122

14,515

31.12.2017

31.12.2016

11,277

11,004

3,484

3,192

Výsledek hospodaření

0

0

Dlouhodobé bankovní úvěry

0

0

361

319

15,122

14,515

Krátkodobý finanční majetek - pokladna
Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Dlouhodobý hmotný majetek

Pohledávky
Ostatní vlastní zdroje
AKTIVA CELKEM
PASÍVA
Vlastní jmění
Fondy

Cizí zdroje
PASÍVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (tis. Kč)
NÁKLADY

31.12.2017

31.12.2016

Spotřeba materiálu

240

269

Spotřeba energií

162

160

0

0

141

173

3,341

3,039

476

475

21

21

4,381

4,137

31.12.2017

31.12.2016

0

0

Tržby z poskytovaných služeb

918

988

Použití fondů

431

334

Přijaté příspěvky – dary

447

424

Jiné výnosy

476

476

2,109

1,915

0

0

4,381

4,137

Ostatní služby – nájemné
Ostatní služby
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky

Státní dotace MPSV
Výnosové úroky (běžný účet)
VÝNOSY CELKEM
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DO PLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ÚČE TNÍ Z ÁVĚR CE
Rozvaha (v tis. Kč)
FONDY

31.12.2017

31.12.2016

Fond rezervní – dary od nadací

0

0

Fond rezervní – dary neúčelové

3,468

3,167

16

25

3,484

3,192

31.12.2017

31.12.2016

1,279

1,279

11,828

11,828

636

636

0

0

-3,214

-2,739

10,529

11,004

31.12.2017

31.12.2016

180

164

97

82

3

0

20

9

3

0

58

64

361

319

Fond rezervní – veřejná sbírka
FONDY CELKEM

DLOUHODOBÝ MAJETEK
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Nedokončený dlouhodobý majetek
Oprávky
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

ZÁVAZKY – CIZÍ ZDROJE
Zaměstnanci
Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Dodavatelé
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasívní (energie)
ZÁVAZKY CELKEM

Pozn. Vítej... o.p.s. Nevykazuje ke konci účetního období žádné závazky po splatnosti
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Výsledovka (v tis. Kč)
NÁKLADY

31.12.2017

31.12.2016

4,381

4,137

Plnění doplňkových činností

0

0

Vlastní činnost – správa o.p.s.

0

0

4,381

4,137

Plnění obecně prospěšných služeb

NÁKLADY CELKEM
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PODPORUJÍ

NÁS

Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako dlouhodobý. Proto je pro nás velice
důležitá podpora institucí, nadací, firemních i soukromých dárců. Velmi si vážíme všech
partnerů naší společnosti. Bez nich bychom své služby nemohli poskytovat.
V roce 2017 naši činnost podpořili níže uvedené instituce a dárci.

INSTITUCE
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FIREMNÍ, NADAČNÍ A SOUKR OMÍ DÁRCI
PENĚŽNÍ
DARY

VĚCNÉ
DARY

CELKEM

Ifield Computer Consultent

348,000

0

348,000

CS Soft a.s.

300,000

0

300,000

Techniserv

300,000

0

300,000

Řízení letového provozu ČR

195,000

0

195,000

LAIC Aktiengesellschaft

150,000

0

150,000

Hokej Kladno

101,375

0

101,375

Nadace ČEZ

100,000

0

100,000

60,000

0

60,000

0

53,521

53,521

Nadace Dětský mozek

50,000

0

50,000

Nadace České spořitelny

47,000

0

47,000

Autistik

40,000

0

40,000

Nadace Dětský mozek

50,000

0

50,000

Geotour

10,000

0

10,000

Domanský

10,000

0

10,000

TJ SK Hřebeč

10,000

0

10,000

ČSOB

0

1,600

1,600

GIVT

1,228

0

1,228

101,510

0

101,510

40,287

0

40,287

1,914,400

55,121

1,969,521

DÁRCE

Rohde a Schwarz Praha
Perfect Canteen

Soukromé osoby a další (celkem)
Veřejná sbírka (vybraná částka)
CELKEM

Další lidé a společnosti, které nás podporují
Mitsubishi Slaný, Ladislav Čermák, Richard Toscani, Radomír Smida, Miloslava Mezerová,
Radovan Levý, Ing. Jiří Domanský, Lukáš Hemek, Ing. Václav Kadlec, Ing. František Král,
Zlata Havlová, Jitka Roháčková
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VÝZNAMNÉ
PO

KONCI

UDÁLOSTI
ROKU

2017

V lednu 2018 došlo ke změně v registraci sociálních služeb. Od 1.1. 2018 je kapacita
Komunitního centra rozdělena následovně:
Chráněné bydlení: 4 osoby
Odlehčovací služby: 2 osoby
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DŮLEŽITÉ

ÚDAJE

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

Vítej… o.p.s.,
Kladenská 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
Založena: 19. prosince 2005

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 3936162/0800
Bankovní spojení (veřejná sbírka): Česká spořitelna a.s., číslo účtu 6582662/0800

Zakladatel: Ing. Jan Klas
Ředitelka: Mgr. Jitka Klasová
Vedoucí komunitního centra pro osoby s autismem: Barbora Šabartová
Primární cílová skupina: dospívající a dospělí lidé s poruchou autistického spektra
Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých osob s autismem

Registrované sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací služby
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© Vítej... o.p.s. v roce 2018
Fotografie: archiv Vítej... o.p.s.
Odpovědná osoba: Mgr. Jitka Klasová (klasovajitka@seznam.cz)
Datum vydání: 10. května 2018
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