VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROK 2018

MOST K ŽIVOTU O.P.S.
TRUTNOV

1.

ÚVOD

Rok 2018 byl pro Most k životu rok plný stabilizace a zklidňování. Po předchozích náročných
letech jsme se nyní díky změnám v organizační struktuře zaměstnanců mohli skutečně
individuálně věnovat uživatelům služby a o to efektivněji jsme mohli řešit jejich životní situace.
Nově navázaná spolupráce s některými organizacemi se v průběhu roku stabilizovala a my jsme
mohli pozorovat, jak velký vliv má právě ona na pozitivní posun ve vývoji životů našich
uživatelů.
Rádi jsme zažili situace, kdy došlo k radikální změně v životech dětí, které bydlely
u nás v azylovém domě. Ať už to byly situace, kdy bylo dětem umožněno odejít do lepšího
zázemí nejen bytového, ale i citového a vztahového. Nebo šlo o situace, kdy se naopak děti
z ústavů vracely ke svým rodičům sem k nám, aby mohly znovu žít společně a nacházet k sobě
v rodině znovu cestu.
Smutnou součástí naší práce jsou i situace, kdy dochází k rozdělení rodiny. Vždy se tak
děje v nejlepším zájmu dítěte a my věříme, že dočasně. Rodič tak dostane možnost a čas se
znovu na vlastní nohy postavit a poté může požádat o návrat dítěte k původní rodině.
Při naší práci můžeme pozorovat, jak se životy mohou měnit, když je práce s potřebnými
lidmi komplexní a když je jim nabídnuta dlouhodobá a individuální podpora pracovníků. Jejich
snaha tak často nabyde úspěchu, a byť může být jen malý, může znamenat pro rodinu mnoho.
Odraz od úspěšného momentu může být natolik motivující, že už je jen otázkou času, kdy se
rodina od nás může stěhovat do vlastního bydlení.
V tomto momentu můžeme být opět nápomocni hlavně díky vám, občanům z veřejnosti,
kteří naší službu soustavně podporujete pravidelným přísunem ošacení, lůžkovin, obuvi,
domácích a kuchyňských potřeb a elektroniky, někdy také menšího nábytku. Tehdy si rodina
do nového začátku může odvézt to, co jí chybí.
I přesto, že naše práce není vždy veselá a radostná, vnímáme ji jako plnou naděje a jsme
proto odhodláni dále naplňovat svá poslání v sociální práci.

Lucie Chaloupková
Ředitelka

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Název organizace:

Most k životu o.p.s.

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Zakladatel:

město Trutnov a to od 27. 6. 2011, Slovanské náměstí 165

IČ organizace:

25915720

ID datové schránky: ed6y6r
Číslo účtu:

854146601/0100

Sídlo organizace:

Šikmá 300, 541 03, Trutnov 3

Statutární orgán:

Mgr. Lucie Chaloupková, DiS., ředitelka
Tel.: 499 841 998, 777 303 115
e-mail: Info@mostkzivotu.cz

Webové stránky:

www.mostkzivotu.cz

Plátce DPH:

ne

Poskytované činnosti: Poskytování sociální služby azylový dům
Identifikátor azylového domu: 3028344
Vedoucí azylového domu:

Od 1. 5. 2019 Mgr. Erika Lášková

Složení správní rady:
Mgr. Jaroslava Maršíková, předsedkyně správní rady
Bc. Jaroslava Andělová, členka správní rady
Bc. Margita Hosmanová, členka správní rady

Složení dozorčí rady:
Ing. Zdeněk Kopecký, předseda dozorčí rady
Renata Bezděková, členka dozorčí rady
JUDr., Ing. Jiří Špelda, člen dozorčí rady

3.

HISTORIE ORGANIZACE

Vznik společnosti
Středisko bylo založeno v roce 1992 při Ekumenické radě církví díky daru společností Frauen
in der einen Weltregenborgen Bayern a Bunstift Göttingen, které se koncem roku 1997 spojily
a transformovaly na Heinrich Böll Stiftung.
Koncem roku 1998 skončilo financování německou stranou, středisko bylo ze svazku s ERC
uvolněno a transformovalo se na obecně prospěšnou společnost s vlastní právní subjektivitou.
Společnost, která vznikla z podnětu žen hledajících pomoc, dnes sídlí v atraktivním objektu
Walzelovy vily v Trutnově – Poříčí.
Welzlova vila
V roce 2004 došlo z důvodu jednodušší a rychlejší spolupráce k převodu práv a povinností při
jmenování členů správní a dozorčí rady zakladatele Heinrich Böll Stiftung Berlin na společnost
Gender Studies o.p.s. Praha.
V roce 2011 došlo k novele zákona o o.p.s. – zákon č.231/2010 Sb.. Výsledkem změn
souvisejících s touto novelou bylo vystoupení druhého zakladatele – Heinrich-Böll-Stiftung,
Berlin ze zakládajícího partnerského svazku společnosti Most k životu o.p.s.. Jediným
zakladatelem je v současné době město Trutnov.

4.

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI

 Poslání služby:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky nebo otce s dětmi Most k životu o.p.s. je umožnit
osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného
společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.
 Cílem Azylového domu pro ženy a matky/otce s dětmi je to, aby dospělí byli

schopni:
-

zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení
domácnosti apod.)
řádně pečovat o své děti
obecným cílem je poskytnout pomoc, která nevede k dlouhodobému setrvávání nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů
a přispívá k vyřešení jejich krize.

 Cílové skupiny:
-

ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v nepříznivých
bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami
zvládnout náhlou životní situaci

 Sociální služba není určena:
-

pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup
či asistenci druhé osoby
samostatným mužům (výjimkou je možnost poskytnout tuto službu i zletilému dítěti
uživatele/ky, které je ale závislé na její vyživovací povinnosti (studující)
pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:
-

základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby
poskytnutí kontaktů na další instituce
azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla
praní a žehlení prádla
pomoc při vyřizování osobních záležitostí
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 Zásady naší práce:
Služba azylového bydlení je poskytována v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě odpovídající
znění standardů sociálních služeb a takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základní svobod uživatelů. Základními principy v poskytované
službě jsou:
-

-

-

podporujeme uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti
chráníme důstojnost a lidská práva svých uživatelů
respektujeme svobodnou volbu uživatelů – pracovníci azylového domu respektují
skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se
svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat
pracovníci azylového domu přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné bytosti
a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám
plně podporují uživatele v soběstačnosti a v jejím začlenění do společnosti
pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatele jako na osoby vytržené ze
společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich
společenských vazeb a kontaktů
pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu
uživatelů z hlediska jejich potřeb, názorů a přání.

Službu azylového domu pro ženy a matky nebo otce s dětmi v krizi poskytuje společnost Most
k životu o.p.s. nepřetržitě od roku 2000. V roce 2018 této služby využilo celkem 137 občanů,
z toho 43 žen a mužů a 84 dětí. Kapacita zařízení tvoří 32 lůžka a společné prostory (jídelna,
herní koutek pro děti, sociální zařízení, prádelna,2x kuchyně). Průměrná délka pobytu činila
62 dnů. Max. délka pobytu jedné rodiny byla jeden kalendářní rok. Žádná rodina zde v roce
2018 nestrávila čas nad jeden kalendářní rok.

 Vývoj počtu zájemců a uživatelů

2016

Počet
zájemců o
službu
68

Počet uživatelů
matkyotcové/děti
46/72

Průměrná
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43/89
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2018

92

53/99

83%

43

38

Rok

Zájemcem je člověk, který přišel žádat o službu, je s ním vedeno jednání, ale nemá dosud
uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby. Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny,
nelze s ní/m uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Uživatelkou je žena nebo
matka/otec, který již má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby.

DŮVODY UKONČENÍ SMLOUVY
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Důvody ukončení: ukončeno bylo celkem 33 smluv o poskytování sociální služby, z toho:
-

27x dohodou, kdy byly naplněny cíle spolupráce a uživatelka s dětmi odcházela do
vlastního bydlení nebo k rodině či k partnerovi.

-

8x výpověď pro porušení podmínek, kdy nejčastěji neprobíhala spolupráce na
individuálním plánu, či docházelo k opakovaným porušením smluvních podmínek.

-

3x uplynutím stanovené lhůty poskytování služby ve smlouvě a jejím následným
neprodloužením z důvodu vzájemné nespolupráce.

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
UŽIVATELEK
Jaroměř
6%
Broumov
8%

Hradec
Králové
12%

Trutnov
11%
Trutnovsko
11%

Náchod
8%

Další
44%

Trutnov 6x, Náchod 4x, Broumov 4x, Jaroměř 3x, Hradec Králové 6x
Trutnovsko: Úpice 1x, Hostinné 2x, Svoboda nad Úpou 2x, Žacléř 1x.

Z dalších obcí byla poskytována služba vždy po jedné uživatelce s jejími dětmi: Petrovice,
Černožice, Chlumec nad Cidlinou, Lužec nad Cidlinou, Převýšov, Jičín, Kopidlno, Nová Paka,
Meziměstí, Teplice nad Metují, Vysoká Srbská, Liberec, Bruntál, Chvaletice, Sloupnice,
Roztoky, Havlíčkův Brod, Moldava nad Bodvou - Slovensko

 Azylový dům vykonával při běžném provozu tyto činnosti:
-

-

V roce 2018 jsme se pravidelně zúčastňovali pracovních setkávání při tvorbě
střednědobého a krátkodobého strategického plánu města Trutnova v rámci
komunitního plánování obce.
Společnost má funkční webové stránky a facebookové stránky, ze kterých se veřejnost
pravidelně dozvídá o dění v organizaci.
Zúčastňujeme se různých projektů a grantů, díky kterým se daří zlepšovat prostředí
v azylovém domě (nové dětské hřiště, nové kuchyně)
V rámci propagace se zúčastňujeme veřejných akcí, jako např.: Národní potravinová
sbírka, Noc venku, Den pro rodinu, atp.
Pořádáme pro uživatele služby vlastní akce, jako jsou např.: Čarodějnice, Den matek,
Den dětí, Mikulášská besídka, Vánoce v AD atp.
Zajišťujeme dlouhodobou individuální psychoterapeutickou podporu nejpotřebnějším
uživatelům.

Poskytované úkony a úhrady s tím spojené
Úkony

Úhrady

Popis

ZÁKLADNÍ ÚKONY
Základní sociální
poradenství
Ubytování

Bezplatné
-

Vytvoření podmínek
pro samostatnou
přípravu stravy
Pomoc při
uplatňování práv,
oprávněných zájmů
a obstarávání
osobních záležitostí
Praní
prádla

Ubytování na deseti dvou až pětilůžkových pokojích, po
dobu zpravidla jednoho roku
umožnění podmínek k vykonávání hygieny
vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla
poskytnutí podmínek pro úklid osobních i společných
prostor.

-

možnost
využít
s vybavením

-

pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících
z individuálních plánů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároků a pohledávek.
použití pračky
použití pracího prostředku

-

osobního -

dvě

společné

Žena/muž bez
dítěte
130 Kč/1 den
Matka/otec
s dítětem
100Kč/1 den
Každé dítě
70Kč/1 den

kuchyně

Bezplatně

15 Kč
10 Kč

Matkám i otcům je průběžně nabízena pomoc při běžné péči o dítě a při zajišťování jeho
základních životních potřeb. Zároveň je individuálně monitorován průběh poskytování
služby, ze kterého je zřejmý eventuální posun v nově nabitých dovednostech, získaných
zkušenostech a zvýšení rodičovských kompetencí, resp. ve změně životní situace.



SOCIÁLNÍ ŠATNÍK
Azylový dům poskytuje přibližně od poloviny
roku 2017 uživatelům ošacení ze sociálního
šatníku. Šatník vznikl za podpory veřejnosti,
která nyní již pravidelně daruje vše od obuvi,
přes oblečení až po potřeby do domácnosti.
Potřeba čerpání z tohoto šatníku stoupá.
Sociální šatník je uživateli využíván téměř
denně a také oni sami se zapojují do jeho
údržby. V současnosti je již pravidlem, že se
až několikrát týdně ozvou trutnovští občané
s požadavkem věnovat nám ošacení nebo
hračky, což pro Most k životu znamená, že
nyní spolehlivě disponuje veškerým sezónním
ošacením a je schopen je pravidelně
doplňovat. Lonští dárci byli nejen z Trutnova,
ale i z jeho širokého okolí. Celkem se za rok
2018 vydávalo 273x a bylo vydáno přibližně
5115 kusů jednotlivého ošacení nebo obuvi.



POTRAVINOVÁ POMOC

Ke změnám došlo také v podmínkách výdeje potravinové pomoci, kterou zajišťujeme
především prostřednictvím oblastní Charity Trutnov uživatelům v situacích, kdy dočasně
nejsou schopni zajistit základní životní potřeby sebe a svých dětí samy.
Sklad potravin je pravidelně doplňován také potravinami získanými z různých
charitativních akcí pro veřejnost, jako je Národní potravinová sbírka nebo Noc venku, či
občasnými individuální dary od veřejnosti. Jedná se výhradně o potraviny s dlouhodobou
trvanlivostí typu: rýže, luštěniny, těstoviny, konzervy, polévky, mouka, masové a jiné
konzervy, paštiky, marmelády, piškoty atp. Tyto jsou poté vydávány podle potřeby
uživatelů jednorázově nebo dlouhodobě.

Součástí potravinové pomoci je i pomoc hygienická. V této oblasti jsou zvláštní skupinou
děti, které můžeme podpořit formou plen, dětských krémů a dalších základních
hygienických potřeb. Nejčastěji vydanou potravinou byl dětské přesnídávky, piškoty,
dětské příkrmy a masové konzervy, dále pak
těstoviny a instantní polévky. Například
v měsíci červenci bylo vydáno celkem 331 kusů
jednotlivých druhů potravin v celkové hodnotě
10 060,- Kč.
Při zahájení poskytování služby obdrží uživatelé
tzv. hygienický balíček. Tato hygienická pomoc
obsahuje prostředky k zajištění základního
vykonání očisty těla. Obsahem hygienického
balíčku jsou nejen základní věci jako pasta na
zuby, toaletní papír nebo mýdlo, ale třeba i prací
prášek nebo deodorant. V případě potřeby
pravidelně poskytujeme i dětské plenky, přičemž v loňském roce jejich spotřeba stoupla na
72 balení.
Průměrně je měsíčně vydáno 63 kusů jednotlivých hygienických potřeb za částku v celkové
výši do 3 500,- Kč. V průměru byla tato pomoc uživateli využita ve 13 případech za měsíc.
Dále poskytujeme uživatelům možnost využití potřeb ze skladu lůžkovin
a nádobí, taktéž nejen prostřednictvím Oblastní charity Trutnov, která sama prostředky
čerpá v rámci operačního programu Potravinové a materiální pomoci.

 Další aktivity
V rámci socioterapeutických činností vznikaly v průběhu roku nové aktivity, které
souvisely například s vařením, šitím, údržbou zahrady, sportovní a pohybové aktivity pro
rodiče i děti.
V průběhu jarních měsíců loňského roku jsme uzavřeli externí spolupráci v rámci
psychoterapeutické podpory uživatelů
služby, kteří se nalézají v natolik tíživé
situaci, že potřebují intenzivní
psychologickou podporu. Jednou týdně
tak dochází do našeho azylového domu
psychoterapeutka, která se věnuje těm
nejpotřebnějším. Nedílnou součástí
aktivit rozvíjející schopnosti dětí i
maminek bylo čtení a hraní
společenských
her,
pravidelná
každoměsíční návštěva maminek a dětí
na divadelních představeních v UFFO.

V dubnu jsme mohli společně
oslavit vznik a otevření dětského
hřiště, které vzniklo v našem
areálu za výrazné podpory města
Trutnova a díky projektu ČSOB,
Pomáháme regionům. Pro naše
rodiny s dětmi to nyní znamená,
že mohou jarní a letní měsíce
trávit na zahradě společně s dětmi
a věnovat se navazování a
udržování vztahů vzájemně, či se
v zahradě
scházet
společně
s návštěvami, které za rodinami
dochází.

V květnu
nám
byly
nainstalované
dvě
nové
kuchyně, které jsme vysoutěžili
v roce 2017, v projektu IKEA
Spolu s vámi. Ve dvou patrech
tak mohou rodiče vařit
v důstojných podmínkách a učit
vařit sebe i děti tak, aby je to
bavilo.

5.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

V rámci dobrovolnické činnosti jsme společně
s nadšenými dobrovolníky ze společnosti
Siemens připravili pro uživatele již výše
zmíněné záhony na zahradě a věnovali se
údržbě a renovaci sociálního šatníku. To vše
jsme zvládli se 10 dobrovolníky za 60 hodin
práce.

6.

AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO VÝKON PRAXÍ STUDENTŮ
OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE UHK

Během roku 2018 uskutečnilo svou odbornou praxi na našem pracovišti sedm studentů. Čtyři
studentky a jeden student z Univerzity Hradec Králové, všichni z Ústavu sociální práce, pro
které jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon odborných praxí. Ostatní studentky se
připravují na své budoucí povolání na UPOL v Olomouci, Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích a na Slezské univerzitě v Opavě.
Celkem všichni absolventi odborné praxe strávili v sociální službě 420 hodin odborné praxe.
Jedna studentka z Univerzity Hradec Králové využila možnost exkurze v naší sociální službě.
Odbornou stáž u nás v roce 2018 vykonali dva pracovníci z navazujících sociálních služeb a to
RIAPS Trutnov a Dům Žofie Dvůr Králové nad Labem.
Studenti se v rámci svého působení v organizaci seznámili s prací s lidmi ohroženými
sociálním vyloučením. Získaly znalosti o konkrétní práci sociální pracovnice v sociální službě
určené ženám, matkám a otcům s dětmi. Zajišťují volnočasové aktivity dětí. Během praxe si
studentky osvojí kompetence potřebné pro práci s uvedenou cílovou skupinou. Jsou seznámeni
s organizační strukturou organizace, příslušnou metodikou a standardy kvality sociální služby
AD.

7.
-

SPOLUPRACUJEME S:

Pracovníky Odboru sociálních věcí MÚ Trutnov
S pracovníky Úřadu práce, odd. dávek hmotné nouze
Oblastní charitou Trutnov – Martina Vágner Dostálová, potravinová pomoc
a dobrovolníci
Místně příslušnými pracovníky SPOD
ZDVOP Dvůr Králové nad Labem
Azylové domy v HK, Náchod, Broumov aj.,
RIAPS Trutnov
Aufori, o.p.s. terénní sociální pracovníci
TS Trutnov
PMS Trutnov
UFFO Trutnov
Poradna pro oběti trestných činů
Městská policie
Oblastní nemocnice Trutnov
Mateřská škola Trutnov
Základní škola Poříčí, Šestidomí a kpt. Jaroše
Gymnázium a SOŠ Hostinné
ÚSP UHK, SOU a SOŠ Hořice
Široká veřejnost – přijímáme příspěvky do
sociálního šatníku i do potravinové pomoci, hračky a knížky pro děti.

8.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Roční přepočtené úvazky zaměstnanců v pracovním poměru:
V průběhu loňského roku zajišťovalo provoz azylového domu 19 zaměstnanců, 7,05 úvazku.
Pro zajištění činnosti využívala organizace zaměstnanců v rámci mimopracovního poměru. Ve
svém souhrnu tito zaměstnanci měli přepočtený úvazek za rok 2018: 14 osob celkem 0,98
úvazku.

Personální zajištění
0,98

7,05

Stálí zaměstnanci

Pracovníci na DPP, DPČ

V roce 2018 byly pracovnice azylového domu na dlouhodobých pracovních neschopnostech v
součtu více jak 15 měsíců (brány v úvahu pracovní neschopnosti delší než 1 kalendářní měsíc).

9.

FINANČNÍ ZPRÁVA MOST K ŽIVOTU O.P.S. 2018

VÝNOSY

2014

2015

2016

2017

2018

Kurzovné

606

440

42

-----------

------------

Azylový dům

2.295

2.979

2.530

2.581

2.838

Granty, dotace

866

1.121

1.206

1.930

2.411

Ostatní výnosy

343

238

202

92

284

VÝNOSY CELKEM

4.110

4.778

3.980

4.603

5.533

NÁKLADY

2014

2015

2016

2017

2018

Materiál

159

435

79

352

245

Energie

414

485

477

517

516

Služby

734

754

651

714

830

Mzdy celkem

1.976

2.370

1859

2.426

2.837

z toho stálí zaměstnanci

1.876

2.281

1738

2.050

2.614

Zákonné sociální pojištění

634

773

585

740

911

Ostatní náklady

84

135

97

171

144

NÁKLADY CELKEM

4.001

4.952

3748

4.920

5.483

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKU V ROCE 2018
Společnost k datu účetní uzávěrky neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2018 – 323 tisíc Kč.
Stav dlouhodobých závazků k 31.12. 2018 – 200 tisíc Kč.
Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva.
Pro dlouhodobý majetek byly použity účetní odpisy, které jsou stanoveny pro jednotlivé
položky dlouhodobého majetku.
Stav a pohyb majetku zobrazuje rozvaha ke 31. 12. 2018, která je přílohou této výroční zprávy.
Stav a pohyb majetku za rok 2018 (v tis. Kč)
Stav majetku k 1. 1. 2018

2.066

V roce 2018 došlo k vyřazení (v pořizovací ceně):
Hmotné movité věci
Drobný hmotný majetek (vyřazení)
Celkem
Stav majetku k 31. 12. 2018

0
42
42
2.024

* V roce 2018 byl zařazen z nedokončeného dlouhodobého majetku hmotného majetku do používání dlouhodobý hmotný
majetek – stavby ve výši 200 tis. Kč

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
Stav fondů k 1. 1. 2017
Přírůstek fondů
Úbytek fondů
Stav fondů k 31. 12. 2017

0
0
0
0

Rozvaha
Aktiva

č.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

Dlouhodobý majetek celkem

702

643

2

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2066

2024

3

Stavby

0

200

4

Hmotné movité věci a jejich soubory

127

127

5

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

585

543

6

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1154

1154

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný maj.

200

0

8

Oprávky k dlouhodobému hm. majetku

-1364

-1381

9

Krátkodobý majetek

1087

1336

10

Pohledávky

610

663

11

Odběratelé

0

0

12

Poskytnuté provozní zálohy

465

447

13

Ostatní pohledávky

225

316

14

Opravná položka k pohledávkám

-80

-100

15

Krátkodobý finanční majetek

477

673

16

Peněžní prostředky v pokladně a ceniny

32

83

17

Peněžní prostředky na účtech

445

590

19

Jiná aktiva

0

0

20

Náklady příštích období

0

0

21

Aktiva celkem

1789

1979

Pasiva

č.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

Vlastní zdroje celkem

734

765

2

Vlastní jmění

1982

1963

3

Výsledek hospodaření celkem

-1248

-1198

4

Účet výsledku hospodaření

-316

50

5

Nerozdělený zisk/ztráta

-932

-1248

6

Cizí zdroje celkem

1055

1214

7

Dlouhodobé závazky celkem

200

200

8

Ostatní dlouhodobé závazky

200

200

9

Krátkodobé závazky celkem

323

323

10

Dodavatelé

26

8

11

Přijaté zálohy

0

0

12

Ostatní závazky

3

3

13

175

192

14

Zaměstnanci
Závazky k institucím sociál. a zdrav.
pojištění

99

98

15

Ostatní přímé daně

20

22

16

Jiné závazky

0

0

17

Jiná pasiva celkem

532

530

18

Výdaje příštích období

532

530

19

Výnosy příštích období

0

161

21

Pasiva celkem

1789

1979

Výkaz zisků a ztráty
Činnosti
Náklady
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

Spotřebované nákupy a služby
Spotřeba materiálu, energie
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení
Odpis nedobytné pohledávky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, tvorba a použití opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

21

Tvorba opravných položek

22

Náklady celkem

č.
1
2
3
4

Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)

hlavní

hospodářská

Celkem

1591
761
131
34
665
3768
2837
911
8
12
3
3
43
0
5
0
38
78
58

1591
761
131
34
665
3768
2837
911
8
12
3
3
43
0
5
0
38
78
58

20

20

5483

5483

hlavní
2411
2411
234
234

Činnosti
hospodářská

Celkem
2411
2411
234
234

5
6
7
8
9
10
11

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

2838
50
31
19
5533
50
50

2838
50
31
19
5533
50
50

10. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106 / 1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění:
Dle § 18 odst. 1 písm. a) – nebyly podány žádné žádosti o informace.
Dle § 18 odst. 1 písm. b) – nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Dle § 18 odst. 1 písm. c) – nebyl v oblasti poskytování informací soudně řešen žádný případ.
Dle § 18 odst. 1 písm. d) – nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
Dle § 18 odst. 1 písm. e) – nebyly podány žádné stížnosti.
Dle §18 odst. 1 písm. f) – vedoucí a administrativní pracovníci vyřizují pravidelně ústní žádosti
o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí
informací není, v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 uvedeného zákona, evidován. Výroční
zpráva dle této kapitoly je zveřejněna na webových stránkách organizace pod záložkou Povinně
zveřejňované informace.

11. PODĚKOVÁNÍ
Pracovníci společnosti Most k životu o.p.s. vyslovují poděkování všem členům správní rady,
dozorčí rady, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, za přízeň a podporu, kterou
společnosti věnovali.
Děkujeme spolupracujícím institucím a službám, které nám pomohly při naší práci s uživateli.
Děkujeme též zástupcům z řad veřejnosti, kteří pravidelně přispívají do našeho sociálního
šatníku a hračkami do naší herny pro děti. Umožňují tak uživatelům přiblížit se k běžnému
způsobu života.
Děkujeme také všem sponzorům a donátorům, kteří finančně i hmotně přispěli na činnost
organizace a na azylové bydlení. Jedná se o: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město
Trutnov, Město Jaroměř, Dobrotety a další anonymní dárci.

12. DĚKUJEME

Zvláštní díky patří Panu Michalu Rosovi a jeho ženě Martině Rosové
z ROSA - ARCHITEKT s.r.o., kteří nám opět v průběhu celého roku pomáhali nejen
s vnitřním osvětlením celé budovy a se zajištěním volnočasových aktivit pro děti. Podílejí
se také finančně a dlouhodobě na řešení situace konkrétních rodin, stejně jako na zlepšení
bytových podmínek v našem azylovém domě.

