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Ú V O D N Í  S L O V O  

 

Vážení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové, 

 

dovolte mi na tomto místě shrnout to, co jsme v obecně 

prospěšné společnosti prožívali v průběhu roku 2012. Tento rok 

byl oproti předchozímu klidný. To však neznamená, že by byl 

nudný. 

V průběhu roku 2012 jsme podnikli několik stáží v obdobných 

zařízeních. Nejprve to bylo v domě se zvláštním režimem v 

Libčicích, který pro autisty provozuje APLA. Posléze jsme navštívili 

a při výměnné stáži se podělili o zkušenosti s pracovníky 

chráněného bydlení pro autistické osoby v Lahovičkách. Toto 

zařízení provozuje pražský Paprsek. 

Dlouholetou spolupráci se sdružením APLA jsme rozšířili o sérii 

odborných školení zaměřených především na práci s těžce mentálně postiženými lidmi. 

Školení tohoto typu považuji za velice přínosné, neboť poskytují osobním asistentům nové 

podněty pro jejich každodenní práci. 

V březnu proběhl v našem zařízení audit plnění podmínek vyplývajících z pravidel investiční 

dotace na nákup a rekonstrukci budovy komunitního centra. S velikým potěšením Vám mohu 

sdělit, že kontrola ze strany ROP Střední Čechy neodhalila žádná pochybení a potvrdila využití 

dotace v souladu s pravidly a schváleným projektem. 

V průběhu roku 2012 jsme začali plně využívat naši sociálně-terapeutickou dílnu. Uživatelé 

komunitního centra v ní mohou nerušeně nacvičovat dovednosti spojené s vedením 

domácnosti (zejména pak různé úkony v kuchyni), věnovat se svým individuálním činnostem 

i výtvarným aktivitám. Výsledky jejich práce pak s radostí zdobíme prostory komunitního 

centra. 

V říjnu jsme úspěšně navázali spolupráci se společností Vzdělávání s.r.o. Rozhodli jsme se 

zapojit do jejich projektu „Pojďme do toho společně“, protože jsem přesvědčena, že takový 

projekt dává smysl a je potřebný. 

V listopadu jsme se pak v rámci Týdne porozumění autismu zúčastnili mezinárodní 

konference pořádané sdružením Autistik. Tyto akce vnímám jako podnětné, jelikož tématiku 

práce s autistickými osobami obohacují o pohledy a praktické zkušenosti odborníků z různých 

zemí. Jsem přesvědčena, že jejich sdílení napomáhá k neustálému zkvalitňování služeb pro 

autistické spoluobčany. 
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Z hlediska uživatelů našich služeb byl rok 2012 klidný. Po přelomovém roce 2011 došlo 

k ustálení denního režimu, obyvatelé komunitního centra jsou v nových prostorách plně 

zabydleni a zvykli si využívat všech jeho možností. A velice mě těší, že i uživatelé 

odlehčovacích služeb nové prostředí oceňují a rádi se k nám vrací. 

Ohlédnu-li se za rokem 2012, vidím za sebou příjemný rok, v jehož průběhu se nám podařilo 

poskytovat kvalitní a odborné služby všem obyvatelům komunitního centra. Věřím, že i rok 

2013 bude příznivý a uživatelům našich služeb i nám přinese mnoho dobrého. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí. 

 

 

 

Mgr. Jitka Klasová 

Ředitelka 
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POSLÁNÍ: 
Poskytujeme služby 
lidem, pro které je svět 
skládankou, jejíž části 
do sebe nezapadají. 

 

P O S L Á N Í  A  C Í L E  

 

Na základě registrace poskytujeme dvě sociální služby, a to chráněné bydlení pro osoby 

s poruchou autistického spektra a odlehčovací služby pro rodiny autistů. 

Autisté si zaslouží důstojný život a péči odpovídající jejich specifickým potřebám. Tak jako my 

ostatní, i oni si zaslouží mít možnost dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A především 

potřebují pochopení. 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 autistů 

… Udržování stávající úrovně sociálních a 

intelektových dovedností autistů 

… Maximální možná míra zapojení autistů do 

života společnosti 

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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POSLÁNÍ: 
Poskytujeme rodinám 
pečujícím o autisty 
čas a prostor pro 
odpočinek a načerpání 
nových sil. 

 

ODLEHČOVACÍ  SLUŽBY 

 

Hlavní cíle odlehčovacích služeb 

… Pomoc a podpora rodinám pečujícím o 

autistického člena 

… Zajištění kvalitní a odborné péče o autisty 

dočasně umístěné v komunitním centru 

 

 

Dlouhodobé cíle odlehčovacích služeb 

Odlehčovací služby poskytujeme se záměrem: 

… Ulehčit rodinám autistických osob 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 autisty 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věříme, že naplněním našeho poslání a našich cílů umožníme uživatelům našich 

služeb důstojný život v bezpečném a klidném zázemí. 
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C Í L O V Á  S K U P I N A  

 

Naší cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra: 

 

… Mladí mezi 7 a 16 lety (pouze pro odlehčovací 

služby) 

… Dospívající mezi 16 a 18 lety (chráněné bydlení 

i odlehčovací služby) 

… Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení 

i odlehčovací služby) 

 

 

 

Chráněné bydlení ani odlehčovací služby nejsou určeny pro: 

… Osoby mladší 16 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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Chráněné bydlení Odlehčovací služby 

P O S K Y T O V A N É  S O C I Á L N Í  

S L U Ž B Y  

 

V roce 2012 jsme našim uživatelům poskytovali dvě základní registrované sociální služby: 

 

 

 

 

Hlavním záměrem autorů projektu komunitního centra pro dospělé autisty je poskytování 

skutečně individuální péče, která přesně odpovídá specifickým potřebám uživatelů. Proto 

jsme vybudovali centrum malé, s omezenou kapacitou. Věříme, že jedině tak můžeme tento 

záměr naplnit. 

Ve své každodenní práci uplatňujeme 

pedagogické vedení dle programu 

TEACCH. Tento program se jeví jako 

nejúspěšnější při aplikaci v péči o 

autistické osoby. Základem programu 

je nastavení struktury, v jejímž rámci 

se autisté pohybují a kterou 

podporujeme důslednou vizualizací. 

Tato struktura a vizualizace zahrnuje 

nejen pravidelný a jasný časový plán 

(denní režim), ale i úpravu prostředí. 

K nastavení struktury a její vizualizaci 

využíváme zejména jednoduchých piktogramů. Ty napomáhají orientaci časové i prostorové. 

A autisté díky nim získávají pocit jistoty a z něj vyplývajícího bezpečí. 

Podporu osobních asistentů pak směřujeme k získání a udržení si co největší míry 

samostatnosti. Počínaje sebeobsluhou, přes běžné činnosti v domácnosti až po venkovní 

aktivity. Společně se svými asistenty vykonávají uživatelé práce, které nám připadají všední – 

např. úklid domácnosti, pomocné práce při vaření, jednoduché zahradnické práce, apod. Pro 

autisty je však jejich zvládání náročné. Vezmeme-li příklad mytí a utírání nádobí, nejde v 

podstatě o dvě činnosti, ale sérii na sebe navazujících úkonů. Autista pak musí nejen nacvičit 

každou fázi procesu mytí a utírání, ale i jejich vykonání ve správném pořadí. A právě k tomu 

slouží již zmíněné piktogramy – ukazují správnou posloupnost jednotlivých úkonů. 

 



 

 

8 

V rámci tzv. volnočasových aktivit se pak 

věnujeme výtvarným činnostem. Uživatelé, 

každý podle svých schopností, vytváří velice 

zajímavá díla. Těmi pak zdobíme naši 

společenskou místnost i okna vedoucí do 

ulice, a to u příležitosti různých svátků 

(Vánoce, Velikonoce, Světový den porozumění 

autismu) nebo jen tak, pro radost. 

 

 

 

 

Nejvíce nás těší, když jsou uživatelé v našem komunitním centru spokojení. Rádi se účastní 

společných aktivit i individuálních činností. Velice si ceníme i toho, kdy se uživatelé 

odlehčovacích služeb do našeho komunitního centra vrací k opakovaným pobytům. 

Obojí nám dodává pocit, že naše práce dává smysl. 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V  ROCE 2012  

Službu chráněné bydlení jsme registrovali v roce 2010 a poskytovali ji po celý rok 2012. 

V průběhu roku jsme měli v péči celkem 5 uživatelů služby chráněné bydlení. Kapacita služby 

je tak plně využita. 

Za celý rok jsme poskytli 1 125 dnů péče. Ta v sobě zahrnuje pomoc při zvládání 

každodenních činností, podpora při sebeobsluze, asistence při rozvoji dovedností i při 

volnočasových aktivitách. Postižení uživatelů našich služeb vyžaduje nepřetržitou, tedy 24 

hodinovou péči. 

Při své práci klademe velký důraz na respektování individuality každého uživatele. Vycházíme 

z individuálního plánu, který společně s uživatelem služby nastavíme při jeho příchodu do 

komunitního centra a následně pravidelně revidujeme. Každý uživatel tak získává podporu v 

činnostech důležitých právě pro něj. 

Proto je pro nás důležité udržovat 

stabilní a malou komunitu lidí, kteří spolu 

dlouhodobě žijí. Velkou pozornost 

věnujeme předcházení konfliktních 

situací, upravujeme denní režim tak, aby 

vyhovoval všem uživatelům a každému 

poskytoval dostatek prostoru pro vlastní 

rozvoj i soukromí. Tento přístup 

považujeme za klíčový pro udržení 

klidného a bezpečného prostředí, kde 

mohou autisté trvale žít. 

Velmi nás těší, že obyvatelé vnímají komunitní centrum jako svůj domov, kde je jim dobře a 

kde se cítí bezpečně. To považujeme jako největší ocenění naší práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

ODLEHČOVACÍ  SLUŽBY  V ROCE 2012  

V průběhu roku 2012 jsme poskytovali odlehčovací služby 5 uživatelům. Za celý rok 2012 to 

znamenalo 195 dnů, po které jsme pečovali o autistické osoby dočasně umístěné v našem 

centru. 

V komunitním centru mají uživatelé odlehčovacích služeb k dispozici svůj samostatný pokoj. 

Nejen, že tak mají své vlastní zázemí, ale svým pobytem nenarušují soukromí stálých 

obyvatel. 

Stejně jako uživatelé chráněného bydlení, i uživatelé odlehčovacích služeb se podílí na chodu 

centra, zapojují se do běžných denních činností. Mají samozřejmě možnost věnovat se i svým 

vlastním aktivitám, tak jak jsou zvyklí ze svého každodenního života. 

Společně s rodinnými příslušníky pro uživatele odlehčovacích služeb připravujeme individuální 

program a podporu přizpůsobujeme jejich zvyklostem. Samozřejmostí je pak péče 

respektující postižení každého jedince. 

Naším prvořadým zájmem 

je poskytnout rodinám 

autistů dostatek času a 

prostoru pro jejich vlastní 

záležitosti. Umožňujeme 

jim odpočinek od náročné 

péče o postiženého 

příbuzného i čas pro jejich 

osobní aktivity. Po celou 

dobu se pak mohou 

spolehnout na fakt, že je o 

jejich příbuzného 

profesionálně postaráno. 

 

Největší odměnou pro nás pak je fakt, že se uživatelé odlehčovacích služeb rádi vrací a jejich 

rodiny nás opakovaně oslovují se žádostí o dočasné umístění autistického příbuzného do 

našeho centra.  
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D A L Š Í  A K T I V I T Y  

 

V průběhu roku 2012 jsme kromě dvou registrovaných služeb vyvíjeli i další aktivity 

zaměřené na problematiku autistického postižení. Naši snahu zaměřujeme především na 

zkvalitnění života autistů, jejich větší integraci do společnosti a v neposlední řadě na osvětu o 

autismu. 

 

SPOLUPRÁCE  S  DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI  

Aktivní spolupráce s jinými organizacemi zaměřenými obdobným směrem nám dává mnoho 

možností a příležitostí ke sdílení našich zkušeností a poznatků. S několika zařízeními pak 

udržujeme dlouholeté vztahy (zde můžeme jmenovat například: APLA Praha a Střední Čechy, 

Autistik, Zahrada Nebužely, Speciální škola Korálek v Kladně, Domov se zvláštním režimem 

v Libčicích, chráněné bydlení v Lahovičkách a další). Pravidelné krátkodobé stáže pracovníků 

v přímé péči přináší řadu pozitivních výsledků. Pracovníci z různých zařízení si sdělují svoje 

postřehy, sdílejí praktické dovednosti a sledují různé přístupy k péči o postižené spoluobčany. 

V průběhu roku 2012 se naši 

pracovníci zúčastnili stáží ve 

specializovaných zařízeních pro 

autistické osoby v Libčicích a 

Lahovičkách. V chráněném 

bydlení v Lahovičkách jsme 

mohli vyslechnout i podnětné 

přednášky paní Jelínkové ze 

sdružení Autistik. Nové 

poznatky jsme pak ještě 

rozšířili v rámci několika 

odborných školení 

poskytnutých sdružením APLA. 

Tato školení se týkala 

individuálního plánování, dále specifik mentálního postižení a z toho vyplývajících specifik 

práce s mentálně postiženými osobami a dále komunikace s uživateli služeb. 

Nad rámec školení a stáží pak probíhaly pravidelné supervize, kde mohli pracovníci sdělovat 

svoje prožitky, sdílet své obavy a postřehy z každodenní práce. Tyto supervize považujeme za 

nezbytnou součást pracovních aktivit i za prevenci řady potenciálních problémů (např. 

syndromu vyhoření, konfliktů mezi kolegy, apod.). 
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V říjnu 2012 jsme zahájili spolupráci se společností Vzdělávání s.r.o. Podílíme se na projektu 

„Pojďme do toho společně“. Tento projekt je zaměřen na výměnu zkušeností s irským a 

španělským partnerem v oblasti sociálního začleňování a rozvoje zaměstnanosti osob s 

poruchou autistického spektra. Hlavním cílem je zvýšení úrovně vědomostí o práci s 

komunitou, o finančních a ekonomických aspektech služeb zaměřených na podporu 

sociálního začleňování osob se zdravotním postižením se zaměřením na autistické osoby i 

jejich rodiny. 

V listopadu jsme se zúčastnili mezinárodní konference pořádané sdružením Autistik v rámci 

Týdne na podporu práv osob s autismem. Zúčastnili jsme se několika přednášek zaměřených 

na specifika autistického postižení a péči o autistické spoluobčany. Konferenci považujeme za 

velice přínosnou i z hlediska aplikace získaných poznatků do naší každodenní praxe. 

 

PROJEKT NOVÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO CENTRA  

V březnu 2012 jsme s úspěchem prošli 

auditem ze strany Regionálního operačního 

programu Střední Čechy. Tento audit měl 

za cíl zjistit soulad realizace projektu se 

smlouvou o poskytnutí dotace a s pravidly 

pro danou dotaci v rámci dotačního 

programu. 

V rámci auditu nebyly ze strany auditorů 

objeveny žádné nedostatky ani pochybení. 

I nadále trvá závazek udržitelnosti chodu 

komunitního centra po minimální dobu 3 let. Vzhledem k tomu, že naše služby koncipujeme 

jako dlouhodobé a máme veliký zájem na vytvoření trvalého domova pro uživatele našich 

služeb, je tato podmínka plně v souladu s našimi plány. 

 

OSTATNÍ AKTIVITY  

V dubnu jsme se zapojili do celosvětové iniciativy LIGHT IT UP BLUE! Cílem této celosvětové 

iniciativy je zviditelnění problematiky autismu. U příležitosti Světového dne porozumění 

autismu připomínaného 2. dubna se naši uživatelé i pracovníci oblékli do modré barvy. Stejně 

tak jsme modrou barvou vyzdobili i náš dům. 
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Mezi naše pravidelné aktivity 

patří i pořádání různých výletů, 

delších vycházek, ale i různých 

společenských akcí. Přijali jsme 

pozvání na zahradní slavnost 

chráněného bydlení pro autisty v 

Lahovičkách. Na naší zahradě 

jsme pak uspořádali několik 

letních narozeninových oslav. V 

letních měsících chodíme do 

nedaleké zahradní restaurace na 

občerstvení, navštěvujeme 

kavárnu Bez konce v Kladně 

(kde pracují lidé s mentálním postižením), chodíme na pěší výlety do okolních obcí a v 

průběhu celého roku využíváme běžnou vybavenost obce (nakupujeme v místní 

samoobsluze, vyřizujeme své záležitosti na poště, chodíme na dětské hřiště i k hřebečské 

přehradě). 
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L I D É  V E  V Í T E J …  

 

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. 

Barbora Zámečníková – vedoucí chráněného bydlení 

 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE 2012  

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 autisty. Ve funkci předsedkyně správní rady 

je od ledna 2011. 

Ladislav Čermák – člen správní rady 

Metodik letového provozu. Pan Čermák pracuje od roku 2006 jako dobrovolník v obecně 

prospěšné společnosti Vítej… 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  ROCE 2012  

Mgr. Petr Fajtl – předseda dozorčí rady  

Pavla Čížková – členka dozorčí rady 

Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady 
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ZAMĚSTNANCI  V  ROCE 2012  

Marie Knězů – účetní 

Edita Bothová – personalistka 

 

Pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci (zaměstanci a pracovníci na dohodu o 

provedení práce): 

Karolína Bošková, Marie Haasová, Veronika Houdková, Helena Housková, Jiřina Matějčková, 

Michaela Pátková, Jana Růžičková, Eva Řečínská, Jana Stančíková, Mgr. Barbora Stehlíková 

Belušíková, Barbora Šabartová, Stanislav Vrtílka, Alena Zázvorková 

 

Průměrný počet zaměstnanců: 7,88 (z toho 1 řídící zaměstnanec) 
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V Ý R O K  A U D I T O R A  
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F I N A N Č N Í  Z P R Á V A  

 

Níže Vám předkládáme finanční výkazy za rok 2012. 

ROZVAHA (t i s .  Kč)  

AKTIVA 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Krátkodobý finanční majetek - pokladna 10 37 

Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 1 506 1 299 

Dlouhodobý hmotný majetek 12 744 13 214 

Nedokončený investiční majetek 0 0 

Pohledávky 142 127 

Ostatní vlastní zdroje 3 3 

AKTIVA CELKEM 14 405 14 680 

PASÍVA 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Vlastní jmění 12 743 13 214 

Fondy 1 378 1 203 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 

Cizí zdroje 284 263 

PASÍVA CELKEM 14 405 14 680 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( t i s .  Kč)  

NÁKLADY 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Spotřeba materiálu 204 207 

Spotřeba energií 210 154 

Ostatní služby – nájemné 0 0 

Ostatní služby 180 311 

Osobní náklady 2 206 2 185 

Odpisy dlouhodobého majektu 470 199 

Jiné ostatní náklady 17 259 

NÁKLADY CELKEM 3 287 3 315 

VÝNOSY 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Tržby z poskytovaných služeb 1 112 1 160 

Použití fondů 77 290 

Přijaté příspěvky – dary 371 360 

Jiné výnosy 470 199 

Státní dotace MPSV 1 253 1 300 

Výnosové úroky (běžný účet) 4 6 

VÝNOSY CELKEM 3 287 3 315 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  

 

Rozvaha  (v  t i s .  Kč)  

FONDY 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Fond rezervní – dary od nadací 0 71 

Fond rezervní – dary neúčelové 1 378 1 132 

FONDY CELKEM 1 378 1 203 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Pozemky 1 279 1279 

Stavby 11 828 11 828 

Samostatné movité věci 306 306 

Nedokončený dlouhodbý majekek 0 0 

Oprávky -669 -199 

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 12 744 13 214 

 

ZÁVAZKY – CIZÍ ZDROJE 31. 12 .2012 31. 12. 2011 

Zaměstnanci 125 122 

Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 57 66 

Ostatní přímé daně 9 9 

Jiné závazky 0 11 

Dohadné účty pasívní (energie) 93 55 

ZÁVAZKY CELKEM 284 263 

 

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

NÁKLADY 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Plnění obecně prospěšných služeb 3 287 3 315 

Plnění doplňkových činností 0 0 

Vlastní činnost – správa o.p.s. 0 0 

NÁKLADY CELKEM 3 287 3 315 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY 31. 12. 2012 31. 12. 2011 

Ředitel – mzdové náklady (vč. odvodů) 423 390 

Správní rada – odměny 0 0 

Dozorčí rada – odměny 0 0 

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY CELKEM 423 390 
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P O D P O R U J Í  N Á S  

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 2012 naši činnost podpořili níže uvedené instituce a dárci. 

 

INSTITUCE  
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FIREMNÍ,  NADAČNÍ A  SOUKROMÍ DÁRCI  

DÁRCE  
PENĚŽNÍ  

DARY  
VĚCNÉ  

DARY  
CELKEM  

Nadace Dětský Mozek 350 000 0 350 000 

Ifield Computer Consultancy Limited 100 000 10 994 110 994 

Rohde a Schwarz - Praha 60 000 0 60 000 

LAIC Aktiengesellschaft 50 000 0 50 000 

CS Soft a.s. 30 000 0 30 000 

MČ Praha – Dubeč 10 000 0 10 000 

Soukromé osoby (celkem) 11 300 0 11 300 

CELKEM 611 300 10 994 622 294 
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V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  

P O  K O N C I  R O K U  2 0 1 2  

 

Po konci roku 2012 nedošlo v naší společnosti k žádným významným událostem, které by 

výrazně ovlivnily chod komunitního centra. 
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D Ů L E Ž I T É  Ú D A J E  

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

 

Víte j… o .p . s . ,  K ladenská 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 

 

Zakladatel: Ing. Jan Klas 

Ředitelka: Mgr. Jitka Klasová 

Vedoucí chráněného bydlení: Barbora Zámečníková 

Primární cílová skupina: dospívající a dospělí autisté 

Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých autistů 

 

Registrované sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací služby 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vitej.com/
http://www.facebook.com/vitej
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