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Ú V O D N Í  S L O V O  

 

Vážení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové,  

dovolte mi shrnout na tomto místě události roku 2011 tak, jak 

jsme je v obecně prospěšné společnosti Vítej... prožívali. Bez 

nadsázky mohu říci, že rok 2011 byl pro nás v mnoha ohledech 

přelomový.  

V lednu roku 2011 jsme se přestěhovali do nově 

zrekonstruovaného domu komunitního centra, které uživatelům 

našich služeb i nám poskytuje účelné a krásné zázemí a které 

jsme upravili tak, aby plně respektovalo specifické potřeby 

dospělých autistů. V novém domě má každý uživatel svůj 

samostatný pokoj, prostor pro svoji individuální práci i místo na 

relaxaci. Dům jsme vybavili speciálními piktogramy usnadňujícími orientaci uživatelů, 

zbudovali jsme dílnu pro nácvik praktických dovedností a vprostřed rozlehlé zahrady jsme 

upravili altán pro příjemné venkovní posezení. Na nákup a rekonstrukci domu nám přispěla 

Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Střední Čechy. 

Od ledna roku 2011 již poskytujeme své služby samostatně. Pro dospělé osoby s poruchou 

autistického spektra zajišťujeme službu chráněné bydlení a pro rodiny autistů pak 

odlehčovací služby. Díky novým prostorám jsme mohli rozšířit kapacitu chráněného bydlení o 

jednoho stálého uživatele a tuto kapacitu jsme naplnili v březnu 2011. I kapacitu 

odlehčovacích služeb jsme mohli navýšit, a to především díky samostatnému pokoji, který 

máme vyhrazený pouze pro tento typ služby. 

I v roce 2011 jsme úspěšně rozvíjeli vztahy s obdobnými zařízeními. V květnu nás navštívili 

uživatelé a pracovníci chráněného bydlení pro autisty v Lahovičkách. Návazně na tuto 

návštěvu pak naši pracovníci absolvovali v tomto zařízení stáž. Úzce jsme spolupracovali i 

s Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA Praha).  

Při návštěvě v chráněném bydlení pro autisty v Lisabonu jsem měla možnost porovnat 

způsob a úroveň poskytovaných sociálních služeb v Portugalsku a u nás. Zároveň jsem tam 

opět načerpala inspiraci pro naši další práci. 

V rámci Evropských dnů autismu jsem se aktivně zúčastnila kulatého stolu a prezentovala 

naše zařízení delegátům z celé Evropy. Dále jsem já společně s pracovníky našeho 

komunitního centra navštívila zajímavé přednášky týkající se specifik autistického postižení, 

práce a komunikace s autisty a možnosti rozvoje jejich schopností a dovedností. Účast na 

Evropských dnech autismu pro nás byla velmi cenná a přinesla nám mnoho podnětů na další 

zkvalitňování našich služeb. 

V průběhu celého roku jsme pak společně s našimi uživateli pořádali řadu zajímavých akcí, 

mezi něž rozhodně patří zahradní oslavy, vycházky po okolí Hřebče, výlet do nedaleké ZOO, 



 

 

3 

nebo i návštěvy v kladenské kavárně Bez konce. Naši uživatelé se v novém domově rychle 

zabydleli a zvykli si na nové prostředí i možnosti, které komunitní centrum nabízí. 

Ohlédnu-li se za rokem 2011, vidím za sebou úspěšné období, v jehož průběhu se nám opět 

podařilo rozvíjet služby, přijmout do komunity nového člena a poskytovat uživatelům klidné a 

bezpečné zázemí. Věřím, že i rok 2012 bude pro nás i uživatele našich služeb neméně 

příznivý a přinese nám mnoho příležitostí ke zkvalitňování naší práce. 

 

Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí. 

 

 

 

Mgr. Jitka Klasová 

Ředitelka 
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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.  

Věříme, že si autisté, stejně jako my ostatní, zaslouží důstojný život, péči odpovídající jejich 

specifickým potřebám, možnost dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a především 

pochopení. Při své práci jsme si stanovili poslání a cíle, jejichž naplňování je naším 

prvořadým úkolem. 

 

POSLÁNÍ SLUŽ BY CHRÁNĚNÉ  BYDLENÍ  

 

Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž 

části do sebe nezapadají. 

 

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 

… Spolupráce s rodinou a nejbližším okolím 
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POSLÁNÍ ODLEHČOVACÍ CH SLUŽEB  

 

Poskytujeme rodinám pečujícím o autisty čas a prostor pro 

odpočinek a načerpání nových sil. 

 

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.)  

  



 

 

7 

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 2011 jsme našim uživatelům poskytovali dvě základní registrované sociální služby: 

… Chráněné bydlení 

… Odlehčovací služby 

 

Komunitní centrum Vítej… jsme záměrně zbudovali jako malé, rodinného typu. Díky tomu 

poskytujeme uživatelům našich služeb individuální péči přesně odpovídající jejich specifickým 

potřebám. 

Společně s každým uživatelem komunitního centra si stanovujeme individuální plán, na jehož 

základě pak uživatel využívá a dále rozvíjí své dovednosti. Aktivity pak směřujeme k větší 

samostatnosti uživatele a k jeho maximálnímu zapojení do běžného života. 

Při své práci vycházíme z poznatků pedagogického vedení dle programu TEACCH. Využíváme 

tak mnohaleté praktické zkušenosti řady odborníků na autistické postižení. Zejména zde 

hovoříme o zavedení struktury do života autistů. V praxi to znamená nejen úpravu prostředí 

(například využitím piktogramů, informačních tabulí, jasně vymezených prostor pro práci a 

odpočinek), ale i nastavení rutiny do denního režimu. Autisté tak získávají jistotu a pocit 

bezpečí v životě. 

Za podpory osobních asistentů si 

autisté v naší komunitě osvojují 

běžné návyky a sociální 

dovednosti, zvyšují úroveň 

sebeobsluhy a nacvičují činnosti 

využitelné při každodenním životě 

– například pomocné práce při 

vaření a péči o domácnost, 

nakupování, zahradnické práce, 

atp. Dále společně 

s ergoterapeuty rozvíjíme jejich 

výtvarné nadání a uživatelé si 

v sociálně-terapeutické dílně 

vyrábí drobné dárky pro své blízké, dekorační předměty, které dále využíváme k výzdobě 

prostor komunitního centra a další drobnosti. 

Velmi si ceníme toho, že jsou obyvatelé v komunitním centru spokojeni, bydlí u nás rádi a 

zapojují se do všech aktivit. Velkou odměnou jsou pro nás i opakované pobyty uživatelů 

odlehčovacích služeb. Obojí nám dává energii do další práce.  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V  ROCE 2011  

Službu chráněné bydlení jsme nově registrovali a poskytujeme ji od počátku roku 2011.  

V průběhu roku jsme měli v péči 

celkem 5 uživatelů služby chráněné 

bydlení. Jeden uživatel se do 

našeho komunitního centra 

přistěhoval na začátku března a 

rozšířil tak komunitu z původního 

počtu 4 uživatelů. Kapacita služby je 

od té doby plně využita. 

Za celý rok jsme všem uživatelům 

poskytli celkem 1 242 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. Úzce 

spolupracujeme s jeho rodinou a blízkým okolím. Jedině tak můžeme zajistit skutečně kvalitní 

služby.  

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. 
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ODLEHČOVACÍ  SLUŽBY  V  ROCE 2011  

V průběhu roku 2011 jsme poskytovali odlehčovací služby 4 uživatelům. Za celý rok 2011 to 

znamenalo 200 dnů, po které jsme 

pečovali o autistické osoby dočasně 

umístěné v našem centru.  

V novém 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. Oproti předchozím letům 

to znamená výrazné zvýšení kvality 

odlehčovacích služeb a zároveň 

navýšení jejich kapacity.  

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 2011 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  JINÝMI ZAŘÍZENÍMI  

Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci s různými organizacemi a sdruženími, které se 

specializují na práci s autistickými osobami. Dlouholeté vztahy pak udržujeme s řadou 

zařízení (jmenujme například: APLA Praha a Střední Čechy, Autistik, občanské sdružení 

Zahrada provozující chráněné bydlení v Nebuželích, Speciální škola Korálek v Kladně, dům se 

zvláštním režimem v Libčicích, 

chráněné bydlení v Lahovičkách a 

další) a vzájemně si vyměňujeme 

informace a zkušenosti nabyté 

v průběhu práce s autistickými 

osobami. Krátkodobé stáže 

pracovníků v jiných zařízeních pak 

umožňují pracovníkům v přímé péči 

sdílet své praktické dovednosti 

získané při práci s postiženými 

spoluobčany. 

V průběhu roku 2011 se naši 

pracovníci zúčastnili několika takových stáží a dále absolvovali speciální školení zaměřená na 

problematiku autismu. Dostalo se jim tak širšího rozhledu a mnoha podnětů pro další 

zvyšování kvality a efektivity práce.  

V květnu 2011 jsme u nás přivítali pracovníky a klienty chráněného bydlení z Lahoviček. 

Pracovníci měli možnost prohlédnout si naše zařízení, vyměnili jsme si praktické zkušenosti 

z provozu zařízení a společně s našimi i jejich klienty jsme pak strávili několik příjemných 

hodin na naší zahradě.  
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Dále jsme v listopadu 2011 navázali 

spolupráci s obdobným zařízením 

pro autistické osoby v portugalském 

Lisabonu. Toto zařízení má za 

sebou mnohaletou historii péče o 

autistické osoby. Při návštěvě 

v jejich prostorách jsme měli 

možnost prohlédnout si prostory, 

kde autisté žijí a kde pod vedením 

zkušených osobních asistentů dále 

rozvíjí své dovednosti. Načerpali 

jsme mnoho inspirativních 

poznatků, kterou jistě využijeme při rozvoji našich služeb. 

 

DOKONČENÍ PROJEKTU  NOVÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO CENTRA  

V roce 2011 jsme úspěšně dokončili projekt nového komunitního centra pro dospělé autisty. 

V lednu jsme se nastěhovali do nově zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor. Po té, co 

jsme je zabydleli a uživatelé si na nový dům zvykli, uspořádali jsme slavnostní otevření. 

Tohoto otevření, které se konalo 17. února 2011 se zúčastnila řada významných hostů, mezi 

nimiž můžeme jmenovat například radní Středočeského kraje pro sociální oblast Mgr. Zuzanu 

Jentschke Stöcklovou, kladenského primátora Ing. Dana Jiránka, hřebečskou starostku 

Milenu Hájkovou a ředitele Úřadu 

regionální rady Středočeského kraje 

JUDr. Ing. Tomáše Novotného, PhD. 

Dále nás navštívili pracovníci 

organizací, které v regionu poskytují 

sociální služby a v neposlední řadě i 

občané Hřebče. Slavností nás 

provázela paní Mirka Čejková. 

Projekt nového komunitního centra 

byl financován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Střední Čechy a byl úspěšně uzavřen v květnu 2011. 

Nyní je na nás, abychom zajistili chod komunitního centra po minimální dobu 5 let, k nimž 

jsme se v rámci projektu zavázali. Vzhledem k tomu, že naše služby koncipujeme jako 

dlouhodobé a naším prvořadým zájmem je vytvořit trvalý domov pro naše uživatele, je pro 

nás naplnění této podmínky klíčové. 

PUBLIKAČNÍ  A  OSVĚTOVÁ ČINNOST  



 

 

12 

V rámci změn, ke kterým v našem zařízení došlo, jsme přišli i s novým grafickým konceptem 

sjednocujícím veškeré materiály obecně prospěšné společnosti Vítej. Naše internetové 

stránky doznaly velkých změn, a to počínaje novým designem, přes aktualizaci informací až 

po spuštění aktuální fotogalerie. Stránky jsou prozatím v českém jazyce. Pro letošní rok 

plánujeme spuštění i zkrácené anglické verze. 

Dále jsme aktualizovali letáky sloužící našim partnerům i potenciálním uživatelům jako 

základní zdroj informací o poskytovaných službách. Letáky jsou k dispozici ke stažení na 

našich internetových stránkách, nebo vytištěné na vyžádání. 

V neposlední řadě jsme založili profil na facebooku. Tam přinášíme aktuální informace ze 

života komunitního centra. Prezentujeme zde fotografie, práci našich uživatelů a informace o 

autistickém postižení. 

Významnou pro nás byla účast na Evropských dnech autismu, které se konaly na podzim 

v Praze. V rámci programu jsme se zúčastnili kulatého stolu, kde jsme měli jedinečnou 

příležitost prezentovat naše zařízení, jeho koncepci a způsob zajišťování služeb. Zároveň 

jsme se zúčastnili přednášek věnovaných problematice autismu. 

 

OSTATNÍ AKTIVITY  

Naši činnost v průběhu roku 2011 podpořila Nadace Vodafone, díky níž u nás po dobu šesti 

měsíců působila na poloviční úvazek naše dlouhodobá dobrovolnice. Vytvořila pro nás nový 

grafický koncept včetně informačních materiálů (letáky, internetové stránky, výroční zpráva), 

k vybavení komunitního centra přispěla výrobou orientačních piktogramů, dále se podílela na 

rozvoji ergoterapeutické dílny a v neposlední řadě přispěla k získávání finančních prostředků 

pro provoz naší společnosti. 

V dubnu jsme se zapojili do celosvětové 

iniciativy LIGHT IT UP BLUE! Cílem této 

celosvětové iniciativy je zviditelnění 

problematiky autismu. U příležitosti 

Světového dne autismu připomínaného 

2. dubna se naši uživatelé i pracovníci 

oblékli do modré barvy. Stejně tak jsme 

modrou barvou vyzdobili i náš dům.  

Mezi aktivity, které naši uživatelé vítají a 

vnímají velmi pozitivně, patří různé výlety 

a delší vycházky a také různé 

společenské akce. Na jaře 2011 jsme 

navštívili ZOO v nedalekém Zájezdě, v létě jsme pravidelně chodili krmit kachny k místní 

přehradě, uspořádali jsme několik letních zahradních slavností a při vycházkách zavítali i do 

zahradní restaurace na občerstvení.  
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L I D É  V E  V Í T E J …  

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI  

Mgr. Jitka Klasová – ředitelka (ve funkci od ledna 2011) 

Iniciátorka projektu chráněného bydlení Vítej…, matka dospělé autistické dcery. 

Mgr. Klasová má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním autistických osob, podílela 

se na budování jedné 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 

V obecně prospěšné společnosti Vítej… pracuje od června 2009. V současné době studuje 

obor sociálně-pečovatelská činnost na Střední zdravotní škole v Kladně. Aktivně se zajímá o 

problematiku autismu.  

 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE  2011 

Edita Bothová – předsedkyně správní rady (ve funkci od ledna 2011) 

Matka dospělé autistické dcery. Paní Bothová má mnohaleté zkušenosti s péčí o autistické 

osoby, aktivně se zajímá o problematiku práce s autisty.  

Ladislav Čermák – člen správní rady (ve funkci od ledna 2007) 

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

prospěšné společnosti Vítej…  

Vladimíra Bajerová – členka správní rady (ve funkci od ledna 2011) 

Matka dospělého zdravotně postiženého syna. Paní Bajerová má dlouholetou praxi v oblasti 

sociálních služeb. Řadu let vykonávala funkci ředitelky Střediska zdravotně postižených 

v Kladně.  

 

DOZORČÍ  RADA V  ROCE 2011  

Mgr. Petr Fajtl – předseda dozorčí rady (ve funkci od ledna 2011) 

Pavla Čížková – členka dozorčí rady (ve funkci od ledna 2011) 

Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady (ve funkci od ledna 2011) 
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ZAMĚSTNANCI  V  ROCE 2011  

Marie Knězů – účetní 

Edita Bothová – personalistka 

 

Pracovníci v přímé péči (zaměstanci a pracovníci na dohodu o provedení práce): 

Tereza Bakalárová, Miroslav Černík, Marcela Dere, Mgr. Natalia Farkash, Karolína Forštová, 

Marie Haasová, Eva Havlišová, Veronika Houdková, Linda Jirečková, Dana Kalusová, Alena 

Konštacká, Věra Krejčová, Jiřina Matějčková, Jana Růžičková, Jana Stančíková, Mgr. Barbora 

Stehlíková Belušíková, Alena Zázvorková, Zdenka Zemanová 

 

Průměrný počet zaměstnanců: 7,5 (z toho 2 řídící zaměstnanci) 
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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 2011. 

ROZVAHA (t i s .  Kč)  

AKTIVA 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Krátkodobý finanční majetek - pokladna 37 47 

Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 1 299 566 

Dlouhodobý hmotný majetek 13 214 13 413 

Nedokončený investiční majetek 0 100 

Pohledávky 127 1 

Ostatní vlastní zdroje 3 3 

AKTIVA CELKEM 14 680 14 130 

PASÍVA 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Vlastní jmění 13 214 1 048 

Fondy 1 203 457 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 12 465 

Cizí zdroje 263 160 

PASÍVA CELKEM 14 680 14 130 

 

Poznámka: 

Dlouhodobý bankovní úvěr byl čerpán na předfinancování nákupu a rekonstrukce nového 

objektu komunitního centra Vítej… Úvěr byl plně splacen v prvním pololetí roku 2011, a to po 

obdržení dotace z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Regionálního operačního programu Střední Čechy. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  ( t i s .  Kč)  

NÁKLADY  31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Spotřeba materiálu 207 111 

Spotřeba energií 154 5 

Ostatní služby – nájemné 0 42 

Ostatní služby 311 113 

Osobní náklady 2 185 1 426 

Odpisy dlouhodobého majektu 199 0 

Jiné ostatní náklady 259 16 

NÁKLADY CELKEM 3 315 1 713 

VÝNOSY 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Tržby z poskytovaných služeb 1 160 71 

Použití fondů 290 414 

Přijaté příspěvky – dary 360 187 

Jiné výnosy 199 0 

Státní dotace MPSV 1 300 1 040 

Výnosové úroky (běžný účet) 6 1 

VÝNOSY CELKEM 3 315 1 713 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  K  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE  

 

Rozvaha  (v  t i s .  Kč)  

FONDY 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Fond rezervní – dary od nadací 71 0 

Fond rezervní – dary neúčelové 1 132  0 

Fond rezervní 0 457 

FONDY CELKEM 1 203 457 

 

Pozn: Od 1. 1. 2011 došlo k novému rozčlenění rezervních fondů. 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Pozemky 1 279 1 279 

Stavby 11 828 11 828 

Samostatné movité věci 306 306 

Nedokončený dlouhodobý majetek 0 100 

Oprávky -199 0 

FONDY CELKEM 13 214 13 513 

 

Pozn: Nedokončený dlouhodobý majetek – V souvislosti s udělením grantu na nákup a 

rekonstrukci nového objektu komunitního centra pro autisty bylo upuštěno od původně 

plánované investice do zkvalitnění bývalého objektu, který byl pronajat od obce Hřebeč. 
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ZÁVAZKY – CIZÍ ZDROJE 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Zaměstnanci 122 83 

Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 66  48 

Ostatní přímé daně 9 11 

Jiné závazky 11 11 

Dohadné účty pasívní (energie) 55 7 

ZÁVAZKY CELKEM 263 160 

 

Pozn: Vítej… o.p.s. nevykazuje ke konci účetního období žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Výsledovka  (v  t i s .  Kč)  

NÁKLADY 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Plnění obecně prospěšných služeb 3 315 1 713 

Plnění doplňkových činností 0  0 

Vlastní činnost – správa o.p.s. 0 0 

NÁKLADY CELKEM 3 315 1 713 

 
MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY 31. 12. 2011 31. 12. 2010 

Ředitel – mzdové náklady (vč. odvodů) 390 322 

Správní rada – odměny  0  0 

Dozorčí rada – odměny  0 0 

MZDOVÉ NÁKLADY A ODMĚNY CELKEM 390 322 
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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 2011 naši činnost podpořili níže uvedené instituce a dárci. 

 

INSTITUCE 
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FIREMNÍ,  NADAČNÍ A  SOUKROMÍ DÁRCI  

DÁRCE  
PENĚŽNÍ  

DARY 
VĚCNÉ  

DARY 
CELKEM 

Nadační fond pro vzdělávání 220 000 0 220 000 

LAIC Aktiengesellschaft 153 959 0 153 959 

Nadace Vodafone (Rok Jinak) 150 000 0 150 000 

Ifield Computer Consultancy Limited 100 000 0 100 000 

Rohde a Schwarz - Praha 60 000 0 60 000 

CS Soft 50 000 0 50 000 

Nadace Dětský Mozek 50 000 0 50 000 

Trio Havel 25 000 0 25 000 

MČ Praha – Dubeč 10 000 0 10 000 

AP a P 0 1 000 1 000 

Soukromé osoby (celkem) 424 100 0 424 100 

CELKEM 1 243 059 1 000 1 244 059 

 

DOBROVOLNÍCI  

 

Lidé, kteří nám zdarma poskytují své služby 

Jiří Smrčka, Petr Bajer, Eva Nováková, Robert Soudek, Marek Albrecht, Hana Fleknová 

 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS A NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ! 
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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 1  

 

Po konci roku 2011 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 

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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