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Slovo ředitelky 

Druhý rok v ţivotě denního centra přinesl řadu 
důleţitých změn. Od 1. ledna 2009 zahájila svou 
činnost nová sociální sluţba, a to sociálně 
terapeutické dílny, které nabízejí moţnost pracovního 
rozvoje mladistvým a dospělým s mentálním a 
kombinovaným postiţením. Sluţba je určena 
především pro osoby se středně těţkým aţ těţkým 
zdravotním postiţením, které nenajdou pracovní 
uplatnění v chráněných dílnách. Cílem sociálně 
terapeutických dílen je podpora rozvoje pracovních 
dovedností, schopnosti sebeobsluhy, soběstačnosti a 
integrace do přirozené komunity (rodina, obec). 

Provoz dílen byl v roce 2009 financován ve spolupráci 
s Karlovarským krajem z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. Pro novou sluţbu byly pronajaty i nové 

prostory, které byly na začátku roku zrekonstruovány a vybaveny. Dílny mají pět 
samostatných pracovišť, která vytvářejí vhodné podmínky pro všestranný individuální 
rozvoj pracovních dovedností uţivatelů. Je velmi potěšující, ţe o tuto sluţbu je 
mimořádný zájem. Kapacita dílen se během roku 2009 zvýšila z počátečních 15 
uţivatelů na 35 uţivatelů. 

Denní centrum se také věnovalo zkvalitňování sluţeb nabízených v rámci denního 
stacionáře. Velká pozornost byla věnována rozvoji procesu individuálního plánování a 
mapování potřebné míry podpory u jednotlivých uţivatelů.  

Během roku se denní centrum prezentovalo veřejnými vystoupeními (hudební a 
taneční pásma), uspořádalo v obou sluţbách dny otevřených dveří o které byl ze 
strany veřejnosti velký zájem. Dění v Mateřídoušce bylo moţné také sledovat na 
webových stánkách denního centra nebo na stránkách časopisu Porozumění, který byl 
sestavován z příspěvků uţivatelů, jejich rodin a  pracovníků centra.   

Výčet akcí uspořádaných v roce 2009 by byl dlouhý a pestrý - návštěvy divadelních a 
filmových představení, pravidelné návštěvy Městské knihovny v Chodově, návštěvy 
koncertů a plesů, výlety a zájezdy, týdenní rekondiční pobyt na Stříbrné apod. 

Důleţitou součástí škály nabízených sluţeb byla rehabilitační péče. Uţivatelé mohli 
během celého roku pravidelně vyuţívat sluţby fyzioterapeutky, moderní lázeňskou 
vanu určenou k vodoléčbě, výkonné masáţní křeslo, speciální rehabilitační přístroj 
Motomed a plně vybavenou snoezelenovou místnost. Velké oblibě se těšila 
hipoterapie a canisterapie. 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. má za sebou další, v pořadí druhý rok, své 
existence. Byl to rok náročný ale také úspěšný, za coţ patří poděkování především 
obětavým  zaměstnancům centra, uţivatelům a jejich rodinám, ochotným a štědrým 
sponzorům, členům správní a dozorčí rady, dobrovolníkům i všem přátelům 
Mateřídoušky.        

                                       Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti    
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Základní údaje o společnosti  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná v 

rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl 

O, vloţka 111. 

POSLÁNÍ  

Posláním Denního centra Mateřídouška, o.p.s. je zajistit sluţby sociální péče osobám 

se zdravotním postiţením, a to především osobám s mentálním a kombinovaným 

postiţením s cílem umoţnit těmto osobám důstojný a plnohodnotný ţivot v rámci 

přirozené komunity (rodina, obec). Důraz je kladen na individuální rozvoj samostatnosti 

a soběstačnosti kaţdého uţivatele. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím dvou 

ambulantních sluţeb sociální péče, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., jsou to: 

 denní stacionář (§ 46) 

 sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DENNÍHO CENTRA  

  

 

 

 

 

 

 

Denní centrum provozuje dvě samostatné sociální sluţby. Uţivatelé mohou vyuţívat 

obou sluţeb, které se doplňují a vytvářejí tak vhodné podmínky pro individuální 

všestrannou podporu a pomoc. Případně mohou vyuţívat pouze jednu ze sluţeb, a to 

vzhledem ke svým potřebám, stupni a formě postiţení nebo věku. 

KONTAKT 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Školní 737, 357 35 Chodov 

telefon: 352 665 992 

mobil: 607 718 345 

e-mail:  info@opschodov.cz 

web:  www.opschodov.cz 

IČ:  279 89 364 

Bankovní spojení:  KB Praha, a.s.,  

                           č.ú. 43-306700237/0100  

denní stacionář 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

sociálně terapeutické dílny 
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Denní stacionář Mateřídouška  

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE  

"Všestrannou péčí a podporou k plnohodnotnému životu." 

Denní stacionář poskytuje všestrannou pomoc a podporu osobám s mentálním a 
kombinovaným postiţením, a to bez ohledu na věk a stupeň postiţení, převáţně 
ţijícím v rodinách s cílem umoţnit těmto osobám plnohodnotný, samostatný ţivot v 
rámci jejich přirozené komunity. 

CÍLE  

Poskytováním sluţeb sociální péče jsou naplňovány především tyto cíle: 

- individuální rozvoj duševních a tělesných schopností 

- prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti 

- individuální pomoc při kompenzaci duševního či kombinovaného postiţení 

- svobodné a plnohodnotné zapojení do ţivota přirozené komunity (rodina, 
obec, zaměstnání apod.) 

- podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Sluţba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postiţením bez ohledu na 
věk, stupeň a formu postiţení. 

Tato sluţba není určena pro: 

- osoby s psychiatrickým onemocněním 

- osoby trpící závislostí (alkohol, drogy apod.) 

- osoby agresivní neschopné pobytu v kolektivu 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY  

K naplňování cílů sluţby jsou vyuţívány tyto dílčí kroky: 

- úzká spolupráce s rodinou uţivatele 

- spolupráce s odbornými lékaři – určení výchozího stavu (diagnózy) a 
komplexní sledování změn zdravotního i duševního stavu v průběhu 
poskytování sluţby 

- vytvoření vhodných podmínek (výchovně vzdělávací metody, učební a 
výchovné pomůcky, vhodné kompenzační prostředky) pro všestranný 
osobnostní rozvoj uţivatele 

- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném 
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy 
restauračních zařízení, výlety, rekreační pobyty apod. 

Poskytování sluţeb sociální péče vychází z těchto hlavních zásad: 

- dodrţování a respektování práv uţivatele 

- individuální přístup 

- respektování svobodné volby uţivatele 

- komplexnost poskytované sluţby (vyváţený rozvoj duševní i tělesné sloţky 
osobnosti uţivatele) 
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Denní stacionář Mateřídouška  

METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE  

Metody sociální práce: 

◦ Podrobné zpracovaní diagnostiky uţivatele – spolupráce s rodinou, odbornými 
lékaři, speciálním pedagogem a uţivatelem (lékařské zprávy, psychologické a 
psychopedické vyšetření, dotazník, rozhovor). 

◦ Zjištění potřeb a přání uţivatele. 

◦ Tvorba individuálního výchovně vzdělávacího plánu – plán je sestavován ve 
spolupráci s uţivatelem, rodinou a odborníky (psycholog, psychoped, logoped 
apod.). Do tohoto plánu se promítají přání uţivatele, který si sám v rámci 
svých schopností stanovuje výchovně vzdělávací cíle, kterých by chtěl 
dosáhnout. Uţivatel také sám hodnotí, zda-li se mu podařilo vytčené cíle 
naplnit a zvládnout. 

Formy sociální práce: 

◦ Individuální výchovně vzdělávací činnost – probíhá kaţdý den na základě 
zpracovaného individuálního plánu, který je pravidelně vyhodnocován a 
upravován podle potřeb uţivatele. 

◦ Kaţdý uţivatel má svého pracovníka, který vede individuální výchovně 
vzdělávací činnost a o výsledcích této činnosti informuje rodinu uţivatele. 
Dospělí uţivatelé jsou zařazeni do programu celoţivotního vzdělávání. 

◦ Individuální rehabilitační péče – forma a četnost je volena podle individuálních 
potřeb uţivatele; uţivatelé mohou vyuţívat následující druhy rehabilitace: 

- sluţby fyzioterapeuta - reflexní masáţe, uvolňovací a úlevové masáţe, 
komplexní vodní rehabilitaci, rehabilitační přístroj MOTOmed, léčebná 
tělesná výchova (cvičení na gymnabalech, overbalech) a speciální 
rehabilitačně masáţní křeslo 

- canisterapii 

- hipoterapii 

- aromaterapii 

- akupresurní cvičení 

- bazální a orofaciální stimulace   

◦ Skupinové aktivity – společné ranní 
komunity, nácvik a veřejná prezentace 
kulturních pásem, taneční a pohybová 
terapie, muzikoterapie, výtvarné a 
rukodělné aktivity. 

◦ Společenské akce – návštěvy kulturních 
akcí: filmová, divadelní představení, 
výstavy, plesy, koncerty, výlety, zájezdy, 
rekreační pobyty. 

◦ Vydávání časopisu Porozumění, který je 
sestavován z  příspěvků uţivatelů, jejich 
rodičů a pracovníků denního centra. 
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Denní stacionář Mateřídouška  

UŢIVATELÉ  

Kapacita sluţby v roce 2009:   45 uţivatelů 

Průměrná denní naplněnost v roce 2009: 28 uţivatelů 

Počet  podpořených osob v roce 2009: 45 uţivatelů  

Věková skladba uţivatelů k 31.12. 2009: 

1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 

4 5 6 4 17 9 

Věková skladba uţivatelů se promítá do činnosti denního stacionáře především 
v oblasti cílů a volených výchovně vzdělávacích postupů a metod. 

Uţivatelé předškolního věku byli připravováni na povinnou školní docházku s ohledem 
na budoucí typ školní docházky (speciální nebo praktická škola, případně integrace do 
školy základní). U této skupiny uţivatelů probíhala také úzká spolupráce s rodinou a 
speciálně pedagogickými centry. 

Uţivatelům školního věku, kteří navštěvovali školská zařízení byla poskytnuta podpora 
a pomoc směřující především k úspěšnému zvládnutí školní docházky. Pečující rodiny 
mohly vyuţívat sluţeb stacionáře v době, kdy neprobíhala výuka a školské zařízení 
nezajišťovalo další péči např. v rámci školní druţiny. Stacionář úzce spolupracoval 
s příslušným školským zařízením a snaţil se uţivatele motivovat a podporovat ve 
školním vzdělávání. 

Uţivatelé, kteří absolvovali základní školní docházku byli vzděláváni v rámci programů 
celoţivotního vzdělávání zaměřených na upevňování získaných vědomostí a 
dovedností. Velký důraz bly kladen na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti s cílem 
podpořit uţivatele v samostatném a plnohodnotném ţivotě. 

Výchova a vzdělávání probíhala v rámci výchovných skupin, které byly utvářeny na 
základě věku a postiţení uţivatele. Všichni uţivatelé měli vypracovány individuální 
výchovně vzdělávací plány.  Kaţdý uţivatel měl svého klíčového pracovníka, který 
tento plán ve spolupráci s uţivatelem, rodinou, případně opatrovníkem sestavil. 

Struktura uţivatelů v roce 2009 z hlediska trvalého bydliště 
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Denní stacionář Mateřídouška  

Struktura uţivatelů v roce 2009 podle stupně závislosti: 

stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let 

I - 2 

II 3 7 

III 9 8 

IV 6 6 

ostatní - 4 

DOSTUPNOST SLUŢBY:  

Sluţba je poskytována v Denním centru Mateřídouška, o.p.s., které se nachází ve 
Školní ulici č.p. 737 (areál 5. MŠ zadní budova). Budova stacionáře je poblíţ centra 
města Chodova. Zařízení je snadno dostupné jak z hlediska veřejné autobusové 
dopravy (autobusové nádraţí se nachází ve vzdálenosti cca 250 m), tak z hlediska 
individuální dopravy, neboť stacionář má vlastní parkoviště. V okruhu zhruba 500 m se 
nacházejí důleţité instituce města (městský úřad, knihovna, kulturní a společenské 
středisko, pošta), řada obchodů i restaurace. 

PROVOZNÍ DOBA:   

V pracovní dny pondělí - pátek 6,00 – 15,30 hod. Provozní doba je v případě 
individuální potřeby uţivatel flexibilní a přizpůsobuje se jejich momentálním potřebám. 

KONTAKT 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Denní stacionář Mateřídouška 

Školní 737, 357 35 Chodov 

telefon: 352 665 992 

mobil: 607 718 345 

e-mail:  info@opschodov.cz 
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POSLÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN  

"Všestrannou podporou samostatnosti a pracovních dovedností ke 
spokojenému životu." 

Sociálně terapeutické dílny poskytují všestrannou podporu a pomoc dospělým 
osobám a mladistvým s mentálním i kombinovaným postiţením v oblasti 
individuálního rozvoje pracovních dovedností a návyků s důrazem na moţné pracovní 
uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Dále podporují rozvoj 
samostatnosti a soběstačnosti kaţdého uţivatele s ohledem na jeho individuální 
potřeby, přání a moţnosti.  

CÍLE  

Přehled základních cílů sociální sluţby: 

- získání, rozvoj a udrţování pracovních návyků 

- rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem 
na produktivní sloţku pracovní činnosti 

- všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění 

- prohlubování samostatnosti a soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy 

- plnohodnotné a důstojné zapojení do ţivota přirozené komunity 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Sociální sluţba je určena dospělým osobám a mladistvým s mentálním a 
kombinovaným postiţením, kteří v důsledku svého postiţení nenacházejí pracovní 
uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. 

Sluţba nemůţe přijímat ţadatele, kteří vyţadují speciální ošetřovatelskou nebo 
zdravotní péči (vyţivování sondami apod.). Dále pak ţadatele se závaţným 
psychiatrickým onemocněním, osoby agresivní, neschopné pobytu v kolektivu či 
osoby trpící drogovou nebo alkoholickou závislostí. Ţadatel o sluţbu můţe být také 
odmítnut z důvodu naplnění kapacity zařízení, pak je zapsán do pořadníku čekatelů. 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY  

K naplňování cílů sluţby jsou vyuţívány tyto dílčí kroky: 

- vytvoření vhodných a motivujících podmínek nejen pro všestranný rozvoj 
pracovních dovedností a návyků, ale i pro rozvoj samostatnosti a 
soběstačnosti 

- zmapování individuálních potřeb a přání uţivatele 

- ve spolupráci s uţivatelem, jeho rodinou, případně s opatrovníkem vytvoření 
individuálního plánu jako základního nástroje pro optimální nastavení potřebné 
míry komplexní podpory 

- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném 
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy 
restauračních zařízení apod. 

- trvalá a úzká spolupráce s rodinou nebo opatrovníkem uţivatele 
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Poskytování sluţeb sociální péče vychází z těchto hlavních zásad: 

- dodrţování a respektování práv uţivatele 

- individuální přístup 

- respektování svobodné volby uţivatele 

- komplexnost poskytované sluţby (vyváţený osobnostní rozvoj uţivatele) 

METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE  

Metody sociální práce 

◦ Podrobné zpracovaní diagnostiky ve spolupráci s rodinou, odbornými lékaři, 
speciálním pedagogem a uţivatelem. Podkladem jsou lékařské zprávy, 
psychologické a psychopedické vyšetření, dotazník a pohovor. 

◦ Zjištění potřeb a přání uţivatele. 

◦ Tvorba individuálního plánu, který je sestavován ve spolupráci s uţivatelem, 
rodinou, opatrovníkem a odborníky (psycholog, psychoped, neurolog apod.). 
Do tohoto plánu se promítají přání uţivatele, který si sám v rámci svých 
schopností stanovuje cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Uţivatel také sám 
posléze hodnotí, zda-li se mu podařilo vytčené cíle naplnit a zvládnout. 
Individuální plán je základním nástrojem pro definování míry potřebné 
podpory. 

◦ Míra potřebné podpory je stanovována v sedmi  základních oblastech, a to z 
hlediska frekvence, délky a typu podpory: 

- činnost v domácnosti 

- činnost spojená s ţivotem v obci 

- činnosti celoţivotního učení 

- činnost v zaměstnání 

- činnosti spojené se zdravím a bezpečností 

- společenské činnosti 

- činnosti spojené s ochranou a obhajováním 

Formy sociální práce 

Sociálně terapeutická dílna je rozdělena do pěti 
samostatných pracovišť: 

◦ zácvičná kuchyň 

◦ dílna ručního obrábění 

◦ textilní a šicí dílna 

◦ ateliér arteterapie a ergotrapie 

◦ pracoviště výpočetní techniky a digitální 
fotografie 

Tato pracoviště jsou zaměřena na rozvoj specifických pracovních dovedností, 
samostatnosti a soběstačnosti uţivatelů. Všichni uţivatelé mají svého klíčového 
pracovníka, který ve spolupráci s uţivatelem, jeho rodinou, případně s opatrovníkem 
vytváří individuální plán, který mapuje míru potřebné podpory uţivatele a jeho přání 
zpracovaná ve formě krátkodobých a dlouhodobých cílů. Na základě cílů stanovených 
v individuálním plánu je pak organizována vlastní pracovní činnost v rámci jednotlivých 
pracovišť.  Pravidelně je vyhodnocována míra potřebné podpory.  
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Zácvičná kuchyň 

Uţivatelé se zde učí základům studené i teplé kuchyně. Učí se bezpečně zacházet s 
kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými kuchyňskými přístroji (varná 
konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák apod.). Důraz je kladen na samostatné a 
bezpečné zvládání jednotlivých úkonů. Uţivatelé se také učí základům stolování a 
hygienickým pravidlům, která se týkají oblasti stravování. Učí se také správně 
zacházet s odpady. 

Dílna ručního obrábění 

Na tomto pracovišti probíhá rozvoj zručnosti, manuální dovednosti a nápaditosti při 
zhotovování konkrétních výrobků. Uţivatel si můţe vybrat, co by chtěl vyrobit a za 
podpory vychovatele zvolí vhodný materiál a vypracuje jednoduchý technologický 
postup výroby, který zapíše či nakreslí. Uţivatelé pracují se dřevem, kovem, 
keramikou, papírem a plasty. Učí se pouţívat jednoduché ruční pracovní nástroje – 
pilník, ruční pilka, šroubovák, kleště apod. Jsou podporováni v samostatném zvládání 
pracovních úkonů a jsou vedeni k tomu, aby pochopili zákonitosti jednotlivých 
technologických výrobních postupů. 

Textilní dílna 

Práce v této dílně jsou zaměřeny na šití ruční i strojové, vyšívání, pletení, výrobu 
textilních doplňků, drobné úpravy oděvů apod. Uţivatelé si zde osvojují základní 
pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci dílny se 
uţivatelé učí také správnému praní a ţehlení. Pozornost je téţ věnována zásadám 
správného oblékání a je rozvíjeno estetické cítění uţivatelů v oblasti odívání. 

Ateliér arteterapie a ergotrapie 

Na tomto pracovišti jsou rozvíjeny výtvarné, manuální a kreativní dovednosti uţivatelů. 
Učí se různým aranţérským postupům (aranţování sušených květin a přírodnin, 
koláţe, drátkování, ruční tkaní, malba na sklo, dekorativní smaltovaní, práce s 
keramikou apod.). Uţivatelé mají prostor pro vlastní výtvarné vyjádření, které vychází z 
jejich fantazie a momentální nálady. Uţivatelé si sami tříbí estetické cítění a vnímání a 
nacházejí také další prostor pro moţnou komunikaci se svým okolím. 

Pracoviště výpočetní techniky a digitální fotografie 

Pracoviště je vybaveno dvěma počítači s příslušenstvím, které mají připojení na 
internet. Snahou je, aby se vyuţívání výpočetní techniky stalo běţnou součástí 
kaţdodenní praxe. Rozvoj počítačové gramotnosti otevírá uţivatelům další 
komunikační prostor. Součástí výbavy tohoto pracoviště je kvalitní digitální fotoaparát, 
kterým uţivatelé mohou zachycovat ţivot ve svém okolí, průběh ročních období i 
významné změny ve městě, kde ţijí. Získané snímky pak zpracovávají ve spolupráci s 
vychovatelem na počítači, vytisknou a zarámují.  

UŢIVATELÉ  

Kapacita sluţby v roce 2009:   35 uţivatelů 

Průměrná denní naplněnost v roce 2009: 14 uţivatelů 

Počet  podpořených osob v roce 2009: 35 uţivatelů  

Kapacita sociální sluţby byla během roku postupně navyšována a to z 15 na 35 
uţivatelů s tím se také zvyšovala i průměrná denní naplněnost, která byla na začátku 
roku 11 uţivatelů/den a v posledním čtvrtletí 18 uţivatelů/den.   
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16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 

1 18 16 

Struktura uţivatelů v roce 2009 z hlediska trvalého bydliště 

Struktura uţivatelů v roce 2009 podle stupně závislosti: 

stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let 

I - 3 

II - 18 

III - 9 

IV 1 - 

ostatní - 4 

DOSTUPNOST SLUŢBY:  

Sluţba je poskytována v sociálně terapeutických dílnách denního centra, které se 
nachází v Chodově v Tovární ulici č.p. 223. Sídlo dílen je vzdáleno cca 200 m od 
autobusového nádraţí. Dílna je velmi dobře dosaţitelná jak z hlediska osobní dopravy 
(vlastní parkoviště), tak i z hlediska veřejné autobusové dopravy. Budova dílen je 
součástí areálu, kde jsou obchody a provozovny sluţeb i drobných řemesel. 

PROVOZNÍ DOBA DÍLNY:   

V pracovní dny pondělí - pátek  7,00 - 15,30 hod. Po individuální domluvě lze provozní 
dobu přizpůsobit v ojedinělých případech momentální potřebě uţivatele. 

KONTAKT 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.   telefon: 352 678 140 

Sociálně terapeutické dílny Sedmikráska  mobil: 606 552 950 

Školní 223, 357 35 Chodov    e-mail:  info@opschodov.cz 

Věková skladba uţivatelů k 31.12. 2009: 
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NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH AKCÍ  

◦ pravidelné návštěvy divadelních představení, které po celý rok pořádalo 
Kulturní a společenské středisko Chodov 

◦ cyklus tematických přednášek, které pro denní centrum připravila Městská 

knihovna v Chodově 

◦ divadelní představení „Dobrodruţství Sindibáda mořeplavce“ - Městské divadlo 
Cheb 

◦ 16. ročník plesu Harmonie - Grandhotel Pupp Karlovy Vary 

◦ návštěva vernisáţe výstavy obrazů v rámci festivalu Porozumění, která se 
konala v Mariánských Lázních a na které vystoupila s recitálem písní Bára 
Štěpánová  

◦ 14. ročník charitativního koncertu „Chceme ţít s vámi“ - O2 Aréna Praha 

◦ účast na sportovně kulturním odpoledni, které pro osoby se zdravotním 
postiţení uspořádala v Karlových Varech Touţimská stavební společnost s.r.o. 

◦ kouzelnické vystoupení v denním centru 

◦ návštěva hvězdárny v Karlových Varech 

◦ výchovný koncert ZUŠ Chodov 

◦ přednášky a besedy na zajímavá témata 
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VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ  

◦ hudební pásma pro děti a ţáky z mateřských, základních a středních škol 

◦ pásmo písní a tanců pro chodovské seniory 

◦ pásmo písní a recitace pro setkání seniorů v obci Mírová 

◦ Broučková besídka - hudebně recitační pásmo pro hosty a rodiče ke Dni 
matek 

◦ pěvecké a taneční vystoupení v rámci prezentace sociálních sluţeb města 
Chodova - „Den pro sociální sluţby“ 

◦ pěvecké vystoupení na 10. ročníku hudebního festivalu Souznění Karlovy Vary 

◦ pěvecké a taneční vystoupení na 8. ročníku charitativním koncertu „Srdce 
slabším“ na Stříbrné 

◦ mikulášská a vánoční besídka pro rodiče a přátele 
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VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKONDIČNÍ POBYTY  

◦ návštěva a prohlídka zámku Mostov 

◦ návštěvy solné jeskyně v Nejdku 

◦ návštěva a prohlídka zámku a zámeckého parku v Klášterci nad Ohří spojená 
s prohlídkou výstavy strašidel Vítězslavy Klimtové 

◦ celodenní pobyt ve Speciálním centru v Irchenriethu v SRN 

◦ týdenní rekondiční pobyt na Stříbrné 

◦ výlety po zajímavostech regionu 

◦ pravidelné pěší vycházky do okolí města Chodova 
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REHABILITAČNÍ PÉČE  

Rehabilitační péče tvoří jeden ze základních pilířů celkové péče o uţivatele. Denní 
centrum zaměstnává zkušenou fyzioterapeutku. Tělesná a duševní pohoda motivuje k 
pohybové aktivitě a podporuje rozvoj poznávacích i rozumových schopností uţivatele. 
Nezanedbatelný je také léčebný efekt rehabilitace při obnově a udrţování motorických 
funkcí pohybového ústrojí. Uţivatel při rehabilitaci intenzivněji vnímá své tělo a učí se 
jej ovládat a pociťovat. Zásadní význam má tento proces pro uţivatele s těţkým 
kombinovaným postiţeným. 
Denní centrum je vybaveno širokou škálou rehabilitačních pomůcek a přístrojů: 

◦ MOTOmed - speciální rehabilitační přístroj na procvičování horních i dolních 
končetin 

◦ profesionální anatomická automatická vana pouţívaná v lázeňství pro vodní 
rehabilitaci 

◦ vodní lůţko s plynule regulovatelnou teplotou a výkonnou vibrační podloţkou 

◦ profesionální masáţní a relaxační křeslo 

◦ ruční elektrické masáţní přístroje 

◦ biolampa 

◦ masáţní podloţky, válečky, koule a gymnabally  

◦  individuální ortézy pro leh a sed 
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PŘEHLED VYUŢÍVANÝCH REHABILITAČNÍCH TECHNIK  

V rehabilitační praxi denního centra se vyuţívá celá řada rehabilitačních technik a 
postupů: 

◦ bazální stimulace 

◦ uvolňovací a reflexní masáţe 

◦ akupresurní techniky 

◦ canisterapie 

◦ hipoterapie 

◦ míčkování 

◦ vodní rehabilitace 

◦ cvičení na gymnaballech 

◦ polohování 

◦ rehabilitace pomocí biolampy 

◦ orofaciální stimulace 

Canisterapie 

Canisterapie vyuţívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemţ klade důraz 
především na řešení problémů psychologických, citových a komunikačních. 
Canisterapie se velmi dobře uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při  
navazování kontaktu s uţivateli, kteří obtíţně komunikují, při výchovné činnosti s lidmi 
s mentálním i kombinovaným postiţením. 

Fyzický kontakt se psem napomáhá procvičování některých částí těla a motivuje 
uţivatele k pohybové aktivitě (hlazení, mazlení, lezení apod.). Důleţitou součástí 
fyzického kontaktu je polohování, kdy uţivatel určitou částí svého těla vnímá dotek 
psa, který je schopen zvýšit svou tělesnou teplotu a významně tak napomáhá k 
celkovému zklidnění a uvolnění uţivatele.  

Canisterapii v denním centru zajišťují psi, kteří prošli canisterapeutickým výcvikem a 
mají k této činnosti vystavený platný certifikát. V roce 2009 probíhala canisterapie po 
celý rok ve dvou týdenních intervalech a vyuţívali ji všichni uţivatelé. 
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Hipoterapie 

Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním 
působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo 
dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu 
ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.  

Do cílové skupiny uţivatelů, patří například děti i dospělí s mentálním postiţením, lidé 
s logopedickými vadami, hyperaktivitou či smyslovými vadami. 

Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení, podporuje rozvoj 
komunikačních dovedností v rámci interakce: uţivatel - terapeut - kůň. Uţivatel se učí 
samostatnosti, obratnosti a odvaze. Hiporehabilitace také vyţaduje určitou míru kázně 
a sebeovládání, coţ napomáhá tlumit projevy hyperaktivity a zmírňuje sklony k 
agresivnímu chování. 

Hipoterapii pro denní centrum v roce 2009 zajišťovalo Hipocentrum PáJa ve 
Stanovicích u Karlových Varů. Vzhledem k tomu, ţe hipocentrum disponuje krytou 
jezdeckou halou, mohla probíhat hiporehabilitace po celý rok ve čtrnácti denních 
intervalech. Jednoho bloku jízd se v průměru zúčastnilo 7 uţivatelů. Doprava byla 
zajišťována smluvně u přepravní firmy pomocí mikrobusu. 
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ČASOPIS POROZUMĚNÍ  

Denní centrum v roce 2009 pokračovalo ve vydávání časopisu Porozumění, který 
vychází od roku 1998 a je sestavován z příspěvků uţivatelů, zaměstnanců a rodičů. 
Na stránkách tohoto časopisu jsou především zachyceny záţitky a postřehy uţivatelů, 
které sami nebo s pomocí vychovatelů sestavují. Časopis se stal neformální kronikou 
ţivota v Mateřídoušce i okolo ní. V roce 2009 vyšla dvě čísla časopisu v nákladu cca 
240 kusů. Časopis je distribuován zdarma a jeho elektronická verze je umístěna na 
webových stránkách společnosti.  
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2009  

Odbornost a profesionalita patří mezi nejdůleţitější hodnotící kritéria kaţdého 
zaměstnance denního centra pracujícího v přímé péči. Všichni zaměstnanci centra 
mají potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce, na kterou byli zařazeni. Velká pozornost je 
věnována dalšímu zvyšování a rozšiřování jiţ získané kvalifikace, neboť škála 
individuálních potřeb a poţadavků uţivatelů je velmi široká. Je nutné neustále hledat 
nové výchovné metody i postupy a hlouběji se seznamovat se specifickými poţadavky 
jednotlivých forem postiţení.  

Odborně zdatný a plně kvalifikovaný pracovník je také schopen v kaţdodenní praxi 
účinně prosazovat a naplňovat standardy kvality poskytování sociálních sluţeb.  

V roce 2009 se zaměstnanci denního centra zúčastnili těchto školení: 

◦ kurz znakové řeči pro pokročilé 

◦ kurzy augmentativní a alternativní komunikace 

◦ školení zaměřená na zjišťování potřebné míry podpory uţivatele 

◦ kurzy taneční a pohybové terapie 

◦ kurzy zaměřené na standardy kvality - práva uţivatelů, restriktivní opatření, 
uzavírání smluv s uţivateli apod. 

◦ školení bezpečnosti práce a poţární ochrany 

◦ školení zaměřená na hudební výchovu 

◦ kurzy výtvarných a pracovních technik - pletení košíků, výroba šperků, 
drátkování, batika, malba na sklo, práce s textilem atd. 

◦ supervize - skupinová a týmová 
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DENNÍ CENTRUM V ROCE  2009 SPOLUPRACOVALO  

Vzhledem ke krajské působnosti denní centrum v roce 2009 spolupracovalo s řadou 
odborných pracovišť, a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Dále pak s 
veřejnými institucemi, školskými zařízeními a neziskovými organizacemi: 

◦ Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech 

◦ Speciálně pedagogické centrum v Sokolově 

◦ Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni 

◦ Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola v Karlových 
Varech 

◦ Gymnázium Sokolov 

◦ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta 

◦ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta 

◦ Centrum rané péče Plzeň 

◦ Speciální centrum Irchenrieth SRN 

◦ klinická psycholoţka PhDr. Alena Benáková 

◦ klinická logopedka Mgr. Jaroslava Uhlíková 

◦ Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze 

◦ Speciální škola Karlovy Vary - Svahová ulice 

◦ Hipocentrum PáJa Stanovice 

◦ Canisterapie - slečna Pokorná a  Ivanová 

◦ Městský úřad Chodov 

◦ Dům dětí a mládeţe Bludiště Chodov 

◦ Praktické a speciální školy v Chodově 

◦ Základní umělecká škola Chodov 

◦ Mateřské školy v Chodově 

◦ Klub seniorů Chodov 

◦ Městská galerie, knihovna a infocentrum Chodov 

◦ Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným ČR 

◦ Svaz zdravotně postiţených Karlovarského kraje 

◦ Farní charita Karlovy Vary 

◦ Občanské sdruţení Klubíčko 

◦ Chráněné bydlení Sokolov 

◦ Občanské sdruţení Aragonit 

◦ Občanské sdruţení Dětská radost 
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Věra Bráborcová 
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s. 

Miroslava Staňková  
administrativní pracovník - denní centrum 

Ing. Pavel Bráborec 
projektový manažer, speciální pedagog - denní centrum 

Miloslava Vopičková, Dis.  
sociální pracovník, vychovatelka - denní centrum,denní stacionář 

Andrea Ádiová  
vedoucí provozu, zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách - denní stacionář 

Alena Herinková 
vychovatelka - denní stacionář 

Libuše Růţičková  
vychovatelka - denní stacionář 

Soňa Chomická  
vychovatelka - denní stacionář 

Lenka Davídková, Dis. 
vychovatelka - denní stacionář (od srpna 2009) 

Nina Jašová   
pracovník v sociálních službách - denní stacionář 

Irena Náglová  
fyzioterapeutka - denní stacionář 

Helena Vujčíková 
uklízečka - denní stacionář 

Klára Dvorská  
pomocná uklízečka - denní stacionář 

Soňa Paduchová  
pomocná uklízečka - denní stacionář 

Zdeněk Kormančík  
vedoucí provozu, vychovatel - sociálně terapeutické dílny 

Helena Paznohtová  
vychovatelka - sociálně terapeutické dílny 

Marie Sadilová 
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny 

Gabriela Belfínová  
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny (od září 2009) 

Martina Primasová 
uklízečka - sociálně terapeutické dílny (od října 2009) 

Kurt Lenk 
údržbář - sociálně terapeutické dílny (do září 2009) 



 

 

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ÚDAJŮ V NÍ 

OBSAŢENÝCH  

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: 
ROZVAHA ( Bilance ) 
VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ( Výsledovka ) 
PŘÍLOHA 

 

Právní úprava 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., poslední novela Vyhlášky nabyla účinnosti dnem 1.1.2009 a 
byla vydána pod. č. 471/2008 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

- Český účetní standard č. 402, 403 pro účetní jednotky, které účtují podle 
Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Vykazované informace se v účetní jednotce uvádějí v peněţních jednotkách české 
měny a vyjadřují se v tisících korun. 

Rozvaha je účetní výkaz, v němţ účetní jednotka vykazuje stav svého majetku  a 
jiných aktiv, vlastního jmění, závazků a jiných pasiv. 

Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který obsahuje konečné stavy výsledkových účtů 
a je tedy rozborem účetního výsledku hospodaření. 

Příloha k účetním výkazům obsahuje informace, které vysvětlují a doplňují vykazované 
údaje v účetních výkazech.  

Podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vzniká Dennímu  centru Mateřídouška o. p. s., povinnost ověření 
účetní závěrky auditorem. Společnost byla příjemcem  dotací od MPSV, Karlovarského 
kraje , Města Chodova, Města Sokolov, Města Karlovy Vary a  Evropského sociálního 
fondu v ČR, které přesáhly za účetní období 2009 částku 1 mil. Kč. Z povinnosti 
ověření účetní závěrky auditorem vyplývá povinnost sestavení výkazů v plném 
rozsahu a to: 

- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu k 31. 12. 2009 

- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu k 31. 12. 
2009 

-  Příloha k účetní závěrce roku 2009 ( samostatná  příloha této Výroční  zprávy) 
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Rozvaha v tis. Kč 

 

AKTIVA         KZ 31.12. 2009 

   

Dlouhodobý HM 852  

Oprávky -209  

Pohledávky 135  

Peněţní prostředky 1 179  

Náklady příštích období  54  

Celkem  2 011  

  

PASIVA          KZ 31.12. 2009 

Vlastní zdroje:  jmění celkem 2 119  

   hospodářský výsledek -1 095  

Cizí zdroje:       krátkodobé závazky 869  

   výdaje příštích období  118  

Celkem 2 011  

   

Jmění celkem  2 119  

 - vlastní jmění  2 090  

 - rezervní fond  29  

   



 

 

Výnosy organizace:  a) trţby za poskytnuté sluţby 1 146 

    b) peněţní dary, vázány účelově  240 

    c) dotace, vázány účelově  7 235 

    d) úroky z běţného účtu  0 

CELKEM  8 621 

  

Náklady organizace:  a) spotřeba materiálu  1 107 

    b) sluţby  1 952 

    c) osobní náklady  4 944 

    d) ostatní náklady  2 

    e) ostatní náklady 44 

    e) odpisy  88 

CELKEM  8 137 

  

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním) 484 

Daň z příjmu 8 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (po zdaněním) 476 

  

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč  

Obecně prospěšná společnost se zabývá výhradně zabezpečováním sociálních 
sluţeb. Náklady a výnosy jsou pro účely daně z příjmu vykázány pouze na hlavní 
činnost, doplňkovou činnost organizace nevykonává. 

Přehled rozsahu příjmů(výnosů) v členění podle zdrojů  

Výnosy (v Kč):   

   trţby za poskytnuté sociální sluţby 866 428,- 

   trţby za poskytnutou stravu  255 640,- 

   trţby za pobyt ve škole v přírodě 23 650,- 

   úroky 180,- 

  

CELKEM  1 145 898,- 

Hospodaření společnosti v roce 2009  
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Dary (peněţní)  Mgr. M. Dvořák 10 000,- 

    Ing. Steiner 1 600,- 

    Obecní úřad Vintířov 3 000,- 

    SLOT Game a.s. 15 000,- 

    p. Holeček 350,- 

    Ing. P. Švarc 350,- 

    Ing. J. Hora 10 000,- 

    Touţimská stavební společnost s.r.o. 52 737,- 

    Hexion Speciality Chemicals, a. s. 20 000,- 

    Sedlecký kaolín, a. s. 10 000,- 

    p. R. Holý 500,- 

    Fornax a.s. 1 500,- 

    P. Berková 350,- 

    Tima s. r. o. 10 000,- 

    Fórum dárců 203,- 

    ZŠ Chodov 10 000,- 

    Baustav, s. r. o. 20 000,- 

    BK Lokomotiva Karlovy Vary 4 000,- 

    SRPŠ  při ZŠ Chodov 2 811,- 

    p. Jahelka 5 000,- 

    Regionální stavební sdruţení K. Vary 12 700,- 

    Apera, s. r. o. 25 000,- 

    Kalora, a. s. 5 000,- 

    Společnost COLUMBIA 10 000,- 

    Věznice Horní Slavkov 9 770,- 

  

CELKEM                 239  871,- 

  

Dotace (příspěvky) dotace MPSV                 3 440 000,- 

    dotace Karlovarský Kraj                    200 869,- 

    dotace Město Chodov 395 000,- 

    dotace Město Sokolov 60 000,- 

    dotace Město Karlovy Vary 70 000,- 

    Dotace Evropský sociální fond v ČR                 3 068 743,- 

  

CELKEM                 7 234  612,- 
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Z celkových výnosů tvoří: dotace (příspěvky)  83,93 % 

     prodej sluţeb 13,29 % 

     dary 2,78 % 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti  

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

     

Název Rok pořízení PC Oprávky ZC 

Léčebný pohybový přístroj (dar) 2007 137 423,50 36 917,- 100 506,50 

Vodní lůţko (dar) 2007 49 089,50 21 840,- 27 249,50 

Vario - line (dar) 2007       129 150,- 44 252,-         84 898,-  

Anatomická tvar. vana (dar) 2008 249 397,45 101 670,- 147 767,45 

Technické zhodnocení 2009 286 646,- 4 014,- 282 632,- 

     

CELKEM  851 706,45     208 653,- 643 053,45 

 

K 31.12. 2009 vykazuje společnost hmotný majetek v pořizovacích cenách ve výši    

Kč 851 706,45, oprávky činí Kč 208 653,-, zůstatková cena majetku je Kč 643 053,45. 

     

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK (Kč 500,-  -  40 000,-) 
Účtovaný jako zásoby (v pořizovacích cenách) v Kč 

     

Stav DHM neuvedeného v rozvaze  k 31.12. 2009  

Karlovarský kraj (dar 2007)  1 743 354,95  

přírůstky 2009 Denní centrum Mateřídouška 217 051,59  

přírůstky 2009 sociálně terapeutické dílny   477 362,86 
 

úbytky (vyřazení) Denní centrum Mateřídouška  - 88 212,80  

    

Stav k 31.12. 2009  2 349 556,60  

     

FINANČNÍ MAJETEK    

  k 31.12. 2009  

Stav  hotovost  pokladna Denní centrum Mateřídouška         17 762,-  

   pokladna  sociálně terapeutické dílny 8 516,-  

   běţný účet  1 153 123,20  



 

 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.  29 

Hospodaření společnosti v roce 2009  

 

STAV ZÁVAZKŮ k 31.12. 2009 v Kč 

Závazky z obchodního styku  32 179,46  

Závazky vůči zaměstnancům   

- nevyplacené mzdy 12/2009 336 603,-  

Závazky vůči OSSZ 106 240,-  

Závazky vůči ZP 47 778,-  

Závazky vůči FÚ   

- neodvedená daň ze závislé činnosti 42 730,-  

 

CELKEM 565 530,46  

 

Společnost  plní  veškeré  své  závazky  vţdy  řádně  a  včas.  Uvedené  závazky                  

k 31.12. 2009 ve výši Kč 565 530,46 byly uhrazeny v termínu splatnosti v roce 2010. 

 

Všechny  náklady  společnosti  byly  vynaloţeny  pouze  na  poskytování  obecně 

prospěšných sluţeb. Ţádné doplňkové činnosti společnost nevykonávala. 



 

 

Přehled nákladů vynaloţených pro plnění obecně prospěšných sluţeb  

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.  

nákladová položka v Kč 

Celkové provozní náklady 3 234 818 

Materiálové náklady celkem 1 089 129 

kancelářské potřeby 82 034 

vybavení (DDHM do 40tis. Kč) 664 416 

materiál pro zájmovou činnost 11 723 

čistící a dezinfekční prostředky 2 902 

prádlo, oděv, obuv 22 284 

software 23 947  

materiál na opravy a udržování 86 320 

ochranné pomůcky, přípravky terapie 40 341 

učební pomůcky, knihy, tisk 60 061 

všeobecný materiál 13 830 

věcné dary, dary 81 271 

Nemateriálové náklady celkem 2 145 689 

Energie 16 916 

Energie 16 916 

Opravy a udržování celkem 416 254 

opravy a udržování budov 375 459 

opravy kancelářských strojů, PC, SW 0 

opravy a údržba ostatní 29 295 

opravy a údržba (sociálně terapeutické dílny - dary) 11 500 

Cestovné 13 541 

cestovné 13 541 

Reprezentace 1 783 

náklady na reprezentaci 1 783 

Ostatní služby celkem 1 519 937 

televize, rádio, telefony, poštovné 62 321 

stravné klientů - služby 255 254 

nájemné 730 200 

právní a ekonomické služby 273 924 

školení a kurzy 11 770 

pořízení DNM do 60 tis. Kč 0 

softwarové služby 52 858 

náklady na revize 35 567 

odvoz odpadu 0 

likvidace plenkových kalhotek 5 582 

rekreační pobyty a zájmová činnost klientů 58 815 

ostatní služby, bezpečnost práce 27 800 

služby (terapeutické dílny - dary) 5 846 

Ostatní náklady celkem 177 258 

odpisy 88 358 

pojištění 17 896 

poplatky, jiné ostatní náklady 26 271 

silniční daň 2 400 

stravné zaměstnanci 33 933 

předpis daně 8 400 
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nákladová položka v Kč 

Osobní náklady celkem 4 909 696 

hrubé mzdy 3 285 459 

OON na DPČ 415 561 

OON na DPP 0 

 úrazové pojištění zaměstnanců 15 119 

odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 193 557 

Celkové náklady 8 144 514 

Přehled nákladů vynaloţených pro plnění obecně prospěšných sluţeb  

Sociálně terapeutické dílny  

nákladová položka v Kč 

Celkové provozní náklady 1 445 280 

Materiálové náklady celkem 573 732 

kancelářské potřeby 2 116 

vybavení (DDHM do 40tis. Kč) 458 972 

materiál na opravy a udržování 65 896 

ochranné pomůcky, přípravky terapie 36 556 

učební pomůcky, rehabilitační pomůcky, knihy, tisk 10 192 

Nemateriálové náklady celkem 871 548 

Energie 16 916 

Energie 16 916 

Opravy a udržování celkem 293 732 

opravy a udržování budov 293 732 

Cestovné 3 097 

Cestovné 3 097 

Reprezentace 0 

náklady na reprezentaci 0 

Ostatní služby celkem 557 803 

televize, rádio, telefony, poštovné 22 323 

nájemné 430 200 

právní a ekonomické služby 78 540 

školení a kurzy 3 670 

ostatní služby, bezpečnost práce 23 070 

Osobní náklady celkem 0 

ostatní náklady 0 

Osobní náklady 1 623 463 

hrubé mzdy 1 007 774 

OON na DPČ 205 061 

OON na DPP 0 

úrazové pojištění zaměstnanců 5 078 

odvody na sociální a zdravotní pojištění 405 550 

Celkové náklady 3 068 743 
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Poděkování a závěr  

PODĚKOVÁNÍ  

Závěrem této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří v roce 

2009 podpořili naši obecně prospěšnou společnost, Městskému úřadu v Chodově a 

jeho starostovi panu Ing. Josefu Horovi za dlouholetou morální i finanční podporu. 

Dále pak Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Karlovarskému kraji, městu Sokolov 

a Karlovy Vary za finanční dotace.  

Děkujeme také všem spolupracujícím organizacím a institucím bez jejichţ podpory a 

pomoci bychom nebyli schopni poskytovat kvalitní sociální sluţby. Poděkování 

samozřejmě téţ patří uţivatelům i jejich rodinám za projevenou důvěru a všech 

zaměstnancům za obětavou celoroční práci, bez které by Mateřídouška nemohla 

poskytovat tolik potřebné sociální sluţby. 

Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2009 financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR.  

Finančními dotacemi v roce 2009 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:Finančními dotacemi v roce 2009 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:Finančními dotacemi v roce 2009 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:   
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Přílohy 

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY 

1. Příloha k účetní závěrce za rok 2009 

2. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
k 31.12. 2009 

3. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy 
za rok 2009 

4. Rozhodnutí o registraci sociálních sluţeb (denní 
stacionář, sociálně terapeutické dílny 



 

 

Příloha č.1 
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Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Školní 737, 357 35 Chodov 

IČ: 279 89 364 

 

 

P Ř Í L O H A 
k účetní závěrce za rok 2009 

ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 

 

1. Popis účetní jednotky 
 

   Název    : Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.  

 

   Sídlo    : Chodov, Školní 737, PSČ 357 35 

 

   Právní forma     : Obecně prospěšná společnost 

 

   IČ       : 279 89 364 

 

   DIČ     : CZ27989364 

 

   Den zápisu   : 8. 9. 2007 

 

   Registrace   : Krajský úřad Karlovarského kraje Č. J. 1560/SZ/07  

      dne 18. 10. 2007, Rejstřík obecně prospěšných společností 

      vedený Krajským soudem v Plzni oddíl  O, vložka 111 

    

   Druh obecně                      

   prospěšných služeb     : Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a 

      dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. 

      Provoz sociálně terapeutických dílen  

 

Od 1. 1. 2009 uzavřena smlouva o poskytování dalšího typu sociálních služeb - Sociálně 

terapeutické dílny pro okres Sokolov. Smlouva byla uzavřena  s Karlovarským krajem v rámci 

projektu „ Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 

prevence v období let 2008-2012“, č.: OPLZZ –ZS22-3/2008. 
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Orgány společnosti                                 
                                                         

 Správní rada 

 předseda správní rady  :  Lubomír Suk, r.č. 600906/1234                                                            

      Chodov, Dvořákova 577, PSČ 357 35 

  

člen správní rady   :  Mgr. Eva Hrušková, r.č. 615112/0833 

      Karlovy Vary, Konečná 9, PSČ 360 05 

 

člen správní rady   : Jan Zindera, r.č. 470325/145 

      Stříbrná 122, PSČ 357 21 

 

Dozorčí rada 

předseda  dozorčí rady  :  Stanislav Pochman, r.č. 631210/1345 

      Chodov, Husova 986, PSČ 357 35 

  

Člen  dozorčí rady  : Mgr. Miloš Volek, r.č. 610602/1394 

      Chodov, Dukelských hrdinů 837, PSČ 357 35 

 

Člen dozorčí rady  : Eva Marková, r.č. 615204/0609 

      Chodov, ČSO 926, PSČ 357 35 

 

Zakladatel    : Ing. Pavel Bráborec, r.č. 610115/1331  

      Mírová 134, PSČ 357 35 
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2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad 

Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon 563/91 Sb.), 

Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů 

č. 401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

 

Účetní období:            1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 

 

Rozvahový den:          31. 12. 2009 

 

Zpracování účetnictví:  

Dodavatelským způsobem na základě uzavřené Mandátní smlouvy s obchodní společností KV 

KONTO, s.r.o. , 360 01 Karlovy Vary Poštovní 1a, DIČ:25202481, s využitím účetního 

programu MRP Slušovice. 

 

Hlavní činnost: 

1) Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a 

kombinovaným postižením. V rámci provozu stacionáře nabízí uživatelům služby sociální 

péče v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

2) Provoz sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením. V rámci 

provozu dílen nabízí uživatelům služby sociální péče v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.     

 

Doplňková činnost:  nevykonává 

 

A. Způsob oceňování, odpisování, účtování   

Zásoby        pořizovací cena, účtování způsob B;   

 

Dlouhodobý hmotný majetek               

 darovaný (Karlovarský kraj, zastoupen OÚSS  Sokolov, příspěvková organizace), 

    pořizovací cena dárce, pokračováno v odepisování,  

    zařazeno ve 2. odpisové skupině podle zákona ZDP č.586/92 Sb. 

    ve znění pozdějších předpisů 

 nově pořízený pořizovací cena, odepisováno, zařazeno ve 2. odpisové skupině,  

    podle ZDP  č. 586/92 ve znění pozdějších předpisů; účetní odpisy =  

    daňové odpisy 

 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 darovaný (Karlovarský kraj, zastoupen OÚSS Sokolov, příspěvková organizace)   

    pořizovací cena dárce, účtováno 501../901, 518../901 

 nově pořízený pořizovací cena, účtováno rovnou do spotřeby 

  

Finanční majetek                             

    peněžní prostředky na BÚ a v pokladně,  

    účtování v cizí měně se nevyskytuje. 
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B. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách  

není účtováno  

 

C. Změny způsobu oceňování, odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu období 

nenastaly 

 

D. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

uzávěrky 

nenastaly 

 

E. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, evidované daňové nedoplatky u místně 

příslušných finančních orgánů 

 

Stav závazků k 31. 12. 2009 v Kč 

Závazky z obchodního styku                                      32 179,46 

Závazky vůči zaměstnancům - nevyplacené mzdy 12/2009          336 603,- 

Závazky vůči OSSZ                                                   106 240,- 

Závazky vůči ZP                                                             47 778,- 

Závazky vůči FÚ neodvedená daň ze závislé činnosti    42 730,-    

CELKEM                                                                   565 530,46         
 

Jedná se  o závazky z vyúčtování mezd za období 12/2009, které byly uhrazeny v lednu 2010. 

 

F. Dluhy účetní jednotky 

 

- vzniklé v daném účetním období, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni 

přesahuje  5 let pro každého věřitele 

nevyskytuje se 

 

G. Údaje o zaměstnanosti 

 průměrný evidenční počet zaměstnanců                            12 

 výše osobních nákladů ( v tis. Kč )                                    4 944                

 výše odměn členům správní a dozorčí rady                        nebyly vyplaceny    

 účast členů SR a DR v osobách, s nimiž účetní jednotka 

uzavřela obchodní smlouvy                                                  není náplň 

 výše úvěrů a záloh poskytnutých členům  SR a DR            není náplň 

                                                     

 

 

 
 



 

 

Příloha č. 1  

Výroční zpráva 2009  38 

3. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 

Náklady a výnosy jsou vykázány pro účely daně z příjmu pouze na hlavní  činnost, doplňkovou 

činnost organizace nevykonává.  

Výnosy organizace:   a) tržby za poskytnuté služby            1 146 

                                   b) peněžní dary,vázány účelově               240 

                                   c) dotace, vázány účelově                     7 235                                                                                             

                                   d) úroky z běžného účtu                              0                                

                                   CELKEM      8 621 
 

Náklady organizace: a) spotřeba materiálu    1 107 

                                    b) služby      1 952 

                                    c) osobní náklady    4 944 

        d) daně a poplatky           2  

                                    e) ostatní náklady         44  

                                    f) odpisy           88 

                                    CELKEM      8 137 
 

Výsledek hospodaření 

 z hlavní činnosti (před zdaněním)           zisk     484 

 

Přehled  přijatých darů 

    - peněžní dary        240 

    - nepeněžní dary         27 

 

Dary (peněžní) Mgr.  M. Dvořák          10 000,- 

   Ing. Steiner                  1 600,- 

   Obecní úřad Vintířov                3 000,- 

   SLOT Game a.s.          15 000,- 

   p. Holeček                          350,- 

   Ing. P. Švarc                         350,- 

   Hora Josef           10 000,- 

   Toužimská st. společnost a.s.        52 737,- 

   Hexion Specialty Chemicals, a.s.    20 000,- 

   Sedlecký kaolin a.s.         10 000,- 

   Radim Holý           500,-   

   Fornax a.s.                 1 500,- 

   Pavla Berková                         350,- 

   TIMA spol. sr.o.          10 000,- 

   Fórum dárců                         203,- 

   ZŠ Chodov           10 000,- 

   BAU – STAV a.s.         20 000,- 

   BK Lokomotiva, Karlovy Vary             4 000,- 

   SRPŠ při ZŠ                2 811,- 

   p. Jahelka                 5 000,- 
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   Region. Staveb.sdružení KV        2 700,- 

   Apera s.r.o.             25 000,- 

   KALORA a.s.                  5 000,- 

   Spol. COLUMBA           10 000,- 

   Věznice H. Slavkov                      9 770,- 

   CELKEM        239 871,- 

 

Přehled přijatých dotací  

 dotace MPSV          3 440 000,- 

 dotace Karlovarský kraj          200 869,- 

 dotace Město Chodov          395 000,- 

 dotace Město Sokolov            60 000,- 

 dotace Město Karlovy Vary           70 000,- 

 dotace z Evropských sociálních fondů v ČR    3 068  743,- 

CELKEM          7 234 612,-      

 

Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ  je rozveden v Příloze 

k II. oddílu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009.  

 

Rozvaha v tis. Kč 

AKTIVA                                                      KZ  31. 12. 2009 

Dlouhodobý HM                                               852 

Oprávky                                                      - 209 

Pohledávky                                                        135 

Peněžní prostředky                                      1 179 

Náklady příštích období                                        54 

CELKEM                                                        2 011   

 

PASIVA                                                      KZ 31. 12. 2009 

Vlastní zdroje:   jmění                                    2 119           

                           hospodářský výsledek     - 1 095                         

Cizí zdroje:        krátkodobé závazky                   869 

                    výdaje příštích období               118 

CELKEM                                                           2 011 

 

Hospodářský výsledek roku 2009 po zdanění  - zisk ve výši Kč 476 tis. 

 

Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze : 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dar Karlovarský kraj 2007)    Kč 1 743 354,95                                  

Přírůstek DMH v roce 2009         Kč    694 414,45 
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4. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního 

 období 
 

Hospodářský výsledek roku 2008 je ztráta ve výši Kč - 1 443 tis.  byl převeden na nerozdělený 

zisk, neuhrazená ztráta. 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:  23. 4. 2010 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 23. 4. 2010 

 

 

 

Sestavila:  Jana Frková                                  

 

 

 

 

                                                                               Věra Bráborcová 

                                                                                ředitelka o. p. s. 
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
Školní 737 

357 35 Chodov 
 
 

IČ: 27989364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

 
o ověření účetní závěrky k 31.12. 2009 
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
Školní 737 

357 35 Chodov 
 
 

IČ: 27989364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

 
o ověření výroční zprávy za rok 2009 
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