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1.

Základní údaje o organizaci

Název:

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSP
Olomouc)

Sídlo:

Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ: 779 00

IČ:

75004437

Zřizovatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ: 779 11, IČ 60609460

Vedení:

Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka a statutární zástupce
Mgr. Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky a zaměstnanec pověřený vedením
poradensko-terapeutického úseku
Mgr. Eva Lokvencová, zaměstnanec pověřený vedením pobytového úseku
Božena Parobková, zaměstnanec pověřený vedením ekonomicko-provozního
úseku

Telefon:

585 427 141

Fax:

585 754 736

E-mail:

ssp@ssp-ol.cz

Web:

www.ssp-ol.cz

ID datové schránky: 9ekk8s6
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností
v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
Základním předmětem činnosti SSP Olomouc je poskytování sociálních služeb:
telefonická krizová pomoc,
krizová pomoc,
intervenční centra,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
odborné sociální poradenství,
odborné sociální poradenství.
Dále je základním předmětem činnosti organizace zajišťování následujících činností
zařízení sociálně-právní ochrany:
zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
zařízení pro výkon pěstounské péče.
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2.

Přehled o činnosti v roce 2011

SSP Olomouc poskytuje na základě rozhodnutí o registraci vydaného Krajským úřadem
Olomouckého kraje v souladu s ust. § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, tyto sociální služby:
odborné sociální poradenství,
odborné sociální poradenství – Poradny pro rodinu Olomouckého kraje,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
telefonická krizová pomoc,
krizová pomoc,
intervenční centra.
SSP Olomouc je organizačně rozčleněno na 2 odborné úseky – pobytový úsek (dále jen
PÚ), poradensko-terapeutický úsek (dále jen PTÚ) – a ekonomicko-provozní úsek (dále
jen EPÚ), který zajišťuje plynulý chod SSP Olomouc a provoz zařízení pro výkon pěstounské
péče zřizovaných Olomouckým krajem, soustředí se na personální zdroje, vytváří materiální
a provozně technické podmínky pro výkon práce a plnění úkolů odborných zaměstnanců
v rámci poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Činnost všech úseků
SSP Olomouc je vzájemně propojena tak, aby byl zajištěn plynulý provoz celého zařízení.
PÚ se věnuje zejména poskytování pobytové formy sociální služby krizová pomoc. V oblasti
sociálně-právní ochrany dětí PÚ zajišťuje provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
PTÚ poskytuje sociální služby ambulantní či terénní formou, a to:
odborné sociální poradenství,
odborné sociální poradenství – Poradny pro rodinu Olomouckého kraje,
telefonickou krizovou pomoc,
intervenční centra a
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se PTÚ věnuje odbornému poradenství pro péči o děti
a rodinám ze zařízení pro výkon pěstounské péče po stránce odborné.
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Mezníky v roce 2011
K 1.1.2011 došlo rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje ke sloučení Střediska
sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace a Poradenského centra sociálních
služeb Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace převzalo další sociální službu odborné sociální poradenství –
Poradny pro rodinu Olomouckého kraje, a tím také bezmála 40 nových zaměstnanců v pěti
pracovištích v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku. Náročný proces
praktického slučování obou subjektů jak po stránce provozní a ekonomické, tak po stránce
odborné trval celý kalendářní rok 2011.
Dalším významným mezníkem roku 2011 bylo dokončení investiční akce Olomouckého kraje
Intervenční centrum Olomouc spočívající v přístavbě 5. nadzemního podlaží, výtahu a
bezbariérového přístupu do budovy Na Vozovce 26, Olomouc.
Další akce v roce 2011
6.10.2012 jsme představili SSP Olomouc na mezinárodní konferenci v rámci projektu
s názvem „Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů
v Evropské unii“. Poté si SSP Olomouc prohlédlo bezmála čtyři desítky zahraničních hostů
z Finska, Německa, Rumunska, Maďarska, Polska, Holandska, Francie, Litvy, Lotyšska a
Chorvatska. Hosty velmi zajímala problematika financování sociálních služeb a vůbec služeb
pro rodiny s dětmi v ČR. Dále jsme odpovídali na množství dotazů z oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, domácího násilí a terénních sociálních služeb.
SSP Olomouc navštívila 18.10.2011 delegace z GRADD, Kentucky (USA), což je jeden
z partnerských regionů Olomouckého kraje. Delegaci jsme teoreticky i prakticky představili
naše zařízení. Diskutováno bylo zejména téma domácího násilí v ČR a problematika
ohrožených dětí v ČR.
Dále jsme činnost zařízení prezentovali na workshopech, které pořádal Krajský úřad
Olomouckého kraje, např. workshop k mediaci či k psychosociální krizové pomoci
v Olomouckém kraji.
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3.

Sociální služby v roce 2011

3.1 Sociální služba: krizová pomoc podle §60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Posláním služby krizová pomoc je zamezit ohrožení příznivého vývoje nezletilého
uživatele a přispívat ke stabilizaci a řešení jeho nepříznivé sociální situace v co nejkratším
časovém úseku.
Cílovou skupinou uživatelů služby krizová pomoc jsou děti a dospívající ve věku od 6 do
18 let, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami (např. děti tělesně či duševně týrané,
zneužívané, zanedbávané). Krizová pomoc je nabízena také uživatelům, kteří se ocitli
v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.
Krizová pomoc uživatelům nabízí:
-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

efektivní využití sociálně terapeutických a výchovných činností

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

-

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s přirozeným sociálním prostředím

-

zajištění ubytování a s ním spojených činností

-

zajištění stravy

-

zajištění možnosti základního nebo středoškolského vzdělání

-

poskytnutí výchovné péče a vzdělávacích činností (besedy, workshopy, exkurze)

-

zajištění pomoci při přípravě na školní vyučování
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-

poskytování

sociálně-právního,

psychologického,

pedagogického

a

speciálně

pedagogického poradenství jak uživatelům služby, tak jejich rodičům či osobám
odpovědným za výchovu dítěte
-

podmínky pro zájmovou činnost

Krizová pomoc v číslech:
Sociální službu krizová pomoc v roce 2011 využilo celkem 24 uživatelů – dětí a dospívajících
ve věku od 6 do 18 let.

V roce 2011 využilo službu krizová pomoc 24 uživatelů, z toho 15 dívek a 9 chlapců.

Službu krizová pomoc využili v roce 2011 nejčastěji uživatelé ve věkovém rozmezí 16–18 let.
Výroční zpráva 2011
Strana 8

V roce 2011 využilo službu krizová pomoc nejvíce dětí, jejichž pobyt nepřesáhl dobu třech
měsíců.
Co přinesl rok 2011?
Nedílnou součástí služby krizová pomoc je také možnost plnohodnotného využití volného
času uživatelů. V roce 2011 se uživatelé zúčastnili například těchto akcí:

Letní pobyt na Horní Bečvě
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Letní pobyt na Šternbersku

Celodenní výlety:

Pěší túra na hrad Helfštýn

Minigolf

Workshop na téma „zubní hygiena“

Korálkování

Bruslení na Dolním náměstí v Olomouci
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Tvorba vánočních dekorací

3.2 Sociální služba: intervenční centra podle §60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Posláním Intervenčního centra Olomouc je pomoc a podpora osobám ohroženým
domácím násilím v Olomouckém kraji. Cílem těchto činností je prostřednictvím individuální
psychologické

pomoci

a

sociálního

a

právního

poradenství umožnit

ohroženým

osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, získat náhled a zvolit optimální způsob
řešení.
Cílovou skupinou uživatelů služby intervenční centra jsou osoby ohrožené násilným
chováním ze strany blízkých nebo jakýchkoliv jiných osob žijících s nimi ve společném
obydlí, které se nachází na území Olomouckého kraje (dále jen ohrožené osoby).
Sociální služba intervenční centra je určena všem lidem spadajícím do cílové skupiny bez
omezení věku.
Cílová skupina sociální služby intervenční centra:
1. osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky,
2. osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum –
příchozí uživatelé,

Výroční zpráva 2011
Strana 11

3. osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně
poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Sociální službu intervenční centra mohou také využít lidé, kteří hledají informace o
možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci – např. příbuzní,
přátelé, spolupracovníci apod.) a oběti nebezpečného pronásledování ze strany bývalého
partnera.
Intervenční centrum Olomouc uživatelům nabízí:
emocionální podporu
krizovou intervenci
sociální poradenství
právní poradenství
aktivizaci vlastních sil
bezprostřední psychologickou pomoc
asistenci při sepisováních právních návrhů souvisejících s domácím násilím
zprostředkování navazujících služeb
Intervenční centrum Olomouc v číslech:
V roce 2011 eviduje Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc 124
ohrožených osob, pro jejichž ochranu využila Policie ČR institut vykázání, a 51 osob
ohrožených domácím násilím, u nichž nebylo realizováno policejní vykázání, a které
vyhledaly službu samy. V rodinách zasažených domácím násilím se nacházelo 162
nezletilých dětí. Zájem o služby IC Olomouc projevilo také 61 osob, u nichž po zmapování
situace vyšlo najevo, že nespadají do cílové skupiny uživatelů sociální služby intervenční
centra. Tyto osoby byly s ohledem na jejich životní situaci v rámci základního sociálního
poradenství odkázány na jiné sociální služby.
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Nejčastějším typem domácího násilí je stále násilí partnerské, které představuje téměř 2/3
všech případů domácího násilí v roce 2011. Za alarmující je nutné považovat nárůst násilí
mezigeneračního, které již tvoří necelou 1/3 všech případů domácího násilí.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou ženy, které tvoří 86% uživatelů sociální služby
Intervenčního centra Olomouc.
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Intervenční centrum Olomouc zaznamenalo nejvíce kontaktů s osobami ohroženými
domácím násilím z oblasti Šumperska.

Co přinesl rok 2011?
V průběhu roku 2011 byla nadále úspěšně rozvíjena interdisciplinární spolupráce mezi
Intervenčním centrem Olomouc a dalšími subjekty podílejícími se na řešení případů
domácího násilí.
V roce 2011 jsme začali sociální službu intervenční centra poskytovat na odloučených
pracovištích Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, v prostorách
Poraden pro rodinu v Prostějově, Přerově, Jeseníku a Šumperku. Tím se tato sociální služba
stala dostupnější uživatelům. V souvislosti s rozšířením poskytovaných služeb byl do týmu
pracovníků Intervenčního centra Olomouc přijat druhý právník.
V letních měsících roku 2011 byla dokončena rekonstrukce budovy Střediska sociální
prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc. Přístavbou
pátého nadzemního podlaží získalo Intervenční centrum Olomouc nové prostory pro
poskytování sociální služby, vybudováním výtahu a příjezdové rampy bezbariérový vstup do
celé budovy.

Výroční zpráva 2011
Strana 14

Kancelář psychologa Intervenčního centra Olomouc

Kancelář právníků Intervenčního centra Olomouc
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Pohled na budovu Střediska sociální prevence
Olomouc, příspěvkové organizace

3.3 Sociální služba: odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého
kraje podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Posláním sociální služby je prostřednictvím odborného psychologického a sociálně právního poradenství podporovat rodiny, páry a jednotlivce v samostatném zvládání
nepříznivých životních situací.
Cílovou skupinou uživatelů služby jsou osoby, u kterých došlo k narušení běžného
způsobu života v rámci rodiny, vztahu nebo přirozeného místního společenství a jsou
ohroženi sociálním vyloučením. V průběhu roku 2011 byla cílová skupiny specifikována na:
1. rodiny s dítětem/dětmi,
2. osoby v krizi,
3. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Poradny

pro

rodinu

Olomouckého

kraje

poskytovaly v roce 2011 základní a odborné
sociální poradenství na odloučených pracovištích
Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové
organizace v

Jeseníku, Olomouci, Prostějově,

Přerově a Šumperku.
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Mezi hlavní činnosti patřilo zejména:
1. manželské a rodinné poradenství – cílené, krátkodobé vedení,
2. manželská a rodinná terapie – systematická déletrvající restrukturalizace rodinného
systému,
3. sociálně právní poradenství,
4. psychosociální intervence.
Služba je poskytována ambulantní formou.
V souvislosti se sloučením Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace a
Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvkové organizace došlo
v poradnách pro rodinu v roce 2011 k organizačním změnám, např. eliminace částečných
úvazků, personální obsazení pracovišť v modelu 1 sociální pracovnice a 2 psychologové –
manželští a rodinní poradci (v Olomouci 3 psychologové), sjednocení provozní doby
poraden, jednotné vykazování statistických dat o poskytování sociální služby, přechod
některých ekonomických a personálních kompetencí z vedoucích pracovišť na ředitelku SSP
Olomouc a další.
Poradny pro rodinu Olomouckého kraje v číslech
Z grafu č.1 vyplývá, že počet nových případů zůstal v roce 2011 přibližně na stejné úrovni.

Graf č.1 Počet nových případů v letech 2010 a 2011 v
Poradnách pro rodinu Olomouckého kraje
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Nejčastější oblastí řešenou v poradnách pro rodinu byla v roce 2011 problematika rodinná a
párová - viz graf č. 2.

Graf č.2 Počet kontaktů a intervencí dle typu za rok
2011 v Poradnách pro rodinu Olomouckého kraje
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Poradna pro rodinu Olomouc je dlouhodobě zaměřená na poskytování manželského a
párového poradenství. V roce 2011 začalo pracoviště ve spolupráci s orgánem sociálněprávní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce a Okresním soudem v Olomouci
spolupracovat na psychologickém posuzování žadatelů o tzv. příbuzenskou pěstounskou
péči.

Graf č.3 Počet kontaktů a intervencí za rok 2011 dle
typu problematiky v Poradně pro rodinu Olomouc
1600
1400
1200
1000
800
600
200

970
591

563

ro
di
nn
á

ov
á

0

pá
r

os
ob
ní

0

Výroční zpráva 2011
Strana 18

kontakty + intervence

so
ci
ál
do
ní
m
ác
ín
ás
i lí

400

1505

Poradna pro rodinu Prostějov se ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí
spolupodílela na sociálně preventivním programu pro pěstounské rodiny a ve spolupráci
s Okresním soudem Prostějov realizovala podporovaná setkávání dítěte/dětí s odmítaným
rodičem.
Graf č.4 Počet kontaktů a intervencí za rok 2011 dle
typu problematiky v Poradně pro rodinu Prostějov
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Poradna pro rodinu Přerov ve spolupráci s okresními soudy a s orgány sociálně-právní
ochrany dětí řešila konflikty v rozvodovém a porozvodovém období. Sociální služba byla také
poskytována na kontaktním pracovišti v Hranicích.
Graf č.5 Počet kontaktů a intervencí za rok 2011 dle
typu problematiky v Poradně pro rodinu Přerov
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Poradna pro rodinu Jeseník řešila problematiku domácího násilí v úzké spolupráci
s Intervenčním centrem Olomouc (statisticky byla tato činnost vykázána v rámci IC Olomouc)
a prováděla programy psychologického poradenství pro mladistvé na doporučení soudu či ve
spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Pracovníci poradny poskytovali internetové
poradenství v rámci projektu o.s. InternetPoradna.cz.
Graf č.6 Počet kontaktů a intervencí za rok 2011 dle
typu problematiky v Poradně pro rodinu Jeseník
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Poradna pro rodinu Šumperk umožňovala díky vzdělání poradce řešit rodinné problémy
uživatelů i v právních souvislostech.
Graf č.7 Počet kontaktů a intervencí za rok 2011 dle
typu problematiky v Poradně pro rodinu Šumperk
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Poradny pro rodinu Olomouckého kraje v průběhu roku 2011 spolupracovaly se soudy a
orgány

sociálně-právní

ochrany

dětí

zejména

v opatrovnických

záležitostech

(zprostředkování dohod mezi rodiči, posuzování vhodnosti žadatelů některých forem
náhradní rodinné péče, rodinná terapie a další). Mezi další spolupracující instituce patřily:
Fond ohrožených dětí, pedagogicko-psychologické poradny, Mediační centrum Olomouc,
Univerzita Palackého Olomouc, kliničtí psychologové a psychiatři.
Pro názornost uvádíme průměrný počet kontaktů a intervencí na jeden případ – viz graf č. 8.

Vzdělávací aktivity pracovníků poraden pro rodinu v roce 2011: workshop „Neobvyklé
postupy zaměřené na řešení“, 28. Česko-slovenská psychoterapeutická konference
v Luhačovicích, semináře: Neverbální techniky, Kresba stromu a postavy, Střídavá výchova
v praxi SPOD, Aktuální otázky rodinného práva, Zákon o sociálních službách – Sociální
reforma 2012, Hmotná nouze, Občanský soudní řád v praxi SPOD, Aplikace nových metod a
technik v sociální práci.
Součástí vzdělávání byla i pravidelná supervizní setkání – individuální i skupinová .
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3.4 Sociální služba: telefonická krizová pomoc podle §55 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění (dále jen TKP).
Posláním Linky důvěry Olomouc je poskytnutí telefonické a internetové (chatové) krizové
pomoci lidem, kteří se nacházejí v krizové či obtížné životní situaci. Cílem je poskytnout
uživatelům v bezpečném prostředí anonymity vedení a podporu, které by vedly k pocitu úlevy
a ke zvýšení jejich schopností zvládnout akutní stavy a zvažovat jejich řešení.
Cílovou skupinou uživatelů jsou česky či slovensky mluvící osoby v krizi bez omezení
věku. Krizí rozumíme situaci, kterou uživatel vnímá jako neodkladnou, zátěžovou,
nepříznivou a ohrožující a kterou není schopen ve stavu nouze řešit vlastními silami a z
vlastních zdrojů. Služba není určena pro osoby zneužívající sociální službu TKP např.
k sexuálnímu uspokojení, pro provokatéry, osoby testující pracovníka, osoby pod vlivem
návykových látek, s výjimkou osob s výrazně sebevražednými tendencemi, započatým
pokusem o sebevraždu nebo s výjimkou osob ohrožujících své okolí.
Linka důvěry Olomouc uživatelům nabízí:
- anonymitu
-

snadnou dostupnost

-

emocionální podporu

-

aktivní naslouchání

-

pomoc k získání náhledu

-

provázení těžkou chvílí

-

aktivizaci vlastních schopností

-

podporu při hledání řešení situace

-

uvolnění emocí
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-

pocit bezpečí

Linka důvěry Olomouc v číslech:
V roce 2011 se na Lince důvěry Olomouc uskutečnilo 2262 kontaktů. Za kontakt je
považován telefonický hovor, hovor uskutečněný formou chatu, zazvonění, zavěšení,
zneužití, omyl, profesní kontakt, podaná informace, testovací hovor a mlčení. Z celkového
počtu 2262 kontaktů bylo 194 hovorů uskutečněno formou chatu, což je typ komunikace
preferované zejména mladou generací. Mezi hlavní témata, se kterými se volající obracejí na
Linku důvěry Olomouc, patří partnerské a rodinné problémy, psychiatrické problémy,
zejména sebepoškozování a sebevražedná tématika.

Z následujícího grafu je zřejmé, že služeb Linky důvěry Olomouc využívají převážně ženy.
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Služby Linky důvěry jsou nejčastěji využívány o víkendech.

Co přinesl rok 2011?
V roce 2011 navázala Linka důvěry Olomouc na oboustranně prospěšnou spolupráci
z předchozích let s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a ostatními složkami
Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

Dne 13.10.2011 se dvě

pracovnice Linky důvěry Olomouc zúčastnily cvičení složek Integrovaného záchranného
systému Olomouckého kraje s názvem „Dálnice“. Jedna pracovnice zajišťovala aktivně
činnost informační krizové linky pro příbuzné a známé obětí simulovaného automobilového
neštěstí. Druhá pracovnice provedla vyhodnocení činnosti krizové linky. Linka byla zřízena v
prostorách

Operačního

Olomouckého kraje.
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informačního

střediska

Hasičského

záchranného

sboru

V roce 2011 se tým pracovníků Linky důvěry Olomouc zúčastnil vzdělávacího programu
zaměřeného na prohlubování a obnovování dovedností v telefonické krizové intervenci.
Pracovníci se dále zúčastnili jedné případové supervize a dvou intervizních setkání, která
byla zaměřena na práci s uživateli služby telefonická krizová pomoc.

Výroční zpráva 2011
Strana 25

3.5 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SASRD)
podle §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Služba je poskytována bezplatně ambulantní nebo terénní formou. S rodinou probíhají
individuální nebo skupinové konzultace.
Posláním SASRD je poskytování odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku dopadů:
dlouhodobé nepříznivé sociální situace,
dlouhodobých komunikačních či jiných rodinných potíží,
problematické situace dětí ve školním kolektivu,
nebo se může jednat o děti ohrožené na zdravém vývoji a všestranném rozvoji
výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném prostředí.
Cílem je snížení či eliminace následků plynoucích z výše uvedených nepříznivých
situací. Sociální služba SASRD je poskytována formou spolupráce uživatelů se sociálními
pracovníky, speciálním pedagogem a psychologem.
Cílovou skupinou SASRD jsou děti a mládež ve věku od 1 do 18, resp. do 26 let, a jejich
rodiny, případně osoby v krizi žijící v Olomouckém kraji:
rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci,
pěstounské rodiny, příp. rodiny s osvojeným dítětem,
rodiny s výskytem faktorů rizikových pro vývoj dítěte - např. domácí násilí v rodině,
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děti se zdravotním znevýhodněním, či postižením vyžadující specifické výchovné
přístupy, např. hyperaktivní děti,
rodiny v zátěžové situaci - rozvod rodičů, úmrtí člena rodiny apod.,
děti, které využily služby krizová pomoc, a jejich rodiny,
rodiny s dlouhodobými partnerskými nebo mezigeneračními konflikty,
děti neúspěšné ve školním prostředí - prospěchové potíže, šikana, konflikty se
spolužáky, a jejich rodiny,
rodiny s komunikačními potížemi a oslabenými rodičovskými kompetencemi,
dále je tato služba poskytována pěstounským rodinám v zařízeních pro výkon
pěstounské péče na území Olomouckého kraje.
SASRD uživatelům nabízí
podporu a nácvik sociálních kompetencí u dospělých a dospívajících v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních,

která má podobu doprovázení či

zprostředkování kontaktů,
nácvik a upevňování motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností
dítěte speciálně pedagogickými činnostmi,
aktivizuje schopnosti členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci,
pomocí sociálně terapeutických činností podporuje osobnostní a sociální rozvoj a
začleňování osob do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného
společenského prostředí,
posiluje či obnovuje zdravé fungování rodinného systému,
přispívá k rozvoji a posílení rodičovských kompetencí a schopností,
podporuje adaptaci na životní změny,
aktivizuje a motivuje uživatele ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času,
provází uživatele služby zátěžovými situacemi a obdobími.
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SASRD v číslech

V roce 2011 využilo sociální službu SASRD 82 nových uživatelů, z toho 52 žen a 30 mužů.

Tento graf znázorňuje věkovou strukturu nově příchozích uživatelů sociální služby SASRD
v roce 2011.
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V tomto grafu je zobrazeno rozložení nově příchozích uživatelů sociální služby SASRD v
roce 2011.
Co přinesl rok 2011?
Nadále se služba SASRD věnovala spolupráci s pěstounskými rodinami ze zařízení pro
výkon pěstounské péče Olomouckého kraje, a to především formou terénní práce.
V roce 2011 jsme se pokoušeli navázat spolupráci s orgány sociálně- právní ochrany dětí na
Olomoucku.
Pracovníci byli pod pravidelnou supervizí externího nezávislého odborníka.

Pracovna sociální pracovnice SASRD
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Pracovna psycholožky SASRD

3.6 Sociální služba: odborné sociální poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění.
Posláním sociálního poradenství je poskytovat osobám prostřednictvím základního a
odborného poradenství potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
Jedná se o informace týkající se možnosti výběru druhu sociálních služeb podle potřeb
uživatelů, jiných forem pomoci a také podpory jednotlivých členů rodiny, zejména pak
v případech péče o nezletilé děti. Cílem práce je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele a
napomoci mu řešit či vyřešit jeho obtížnou životní situaci a navázat kontakty s přirozeným
sociálním prostředím.
Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou rodiny se vztahovými problémy,
osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené společensky nežádoucími
jevy (šikana, alkoholismus, sociální vyloučení atd.) a děti s poruchami chování,
hyperaktivitou a poruchami pozornosti.
Cílová skupina sociální služby odborné sociální poradenství:
1. děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
2. osoby v krizi,
3. rodiny s dětmi.
Služba je poskytována bezplatně ambulantní formou.
Odborné sociální poradenství uživatelům nabízí:
-

kontakt se společenským prostředím a zprostředkování navazujících služeb,

-

poradenství v oblasti sociálních systémů, práva, psychologie a vzdělávání,

-

poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace,

-

spolupráci mezi rodinnými příslušníky, uživatelem a odbornými pracovníky,

-

pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
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-

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů,

-

pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Odborné sociální poradenství v číslech:
V roce 2011 využilo službu odborné sociální poradenství 93 uživatelů.

Nejčastěji službu odborné sociální poradenství využívaly ženy.

Největší počet uživatelů služby odborné sociální poradenství bylo mladších 18 let.
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Co přinesl rok 2011?
Odborné sociální poradenství bylo společně s dalšími službami Střediska sociální prevence
Olomouc, příspěvkové organizace, v průběhu roku 2011 opakovaně prezentováno odborné i
laické veřejnosti.
V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce budovy Střediska sociální prevence Olomouc,
příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, Olomouc, v důsledku čehož došlo ke změně
prostor určených pro poskytování sociální služby.
Současná pracovna sociální pracovnice
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Nová pracovna speciálního pedagoga

4.

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2011

Zařízení pro výkon pěstounské péče
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace zajišťuje po stránce
ekonomicko-provozní i odborné provoz tří zařízení pro výkon pěstounské péče zřizovaných
Olomouckým krajem. Zařízení v Olomouci se nachází v nemovitosti, jejíž užívání je zajištěno
nájemní smlouvou, zařízení v Citově a Hranicích jsou zřízena v objektech ve vlastnictví
pěstounů. V současné době žije ve všech uvedených zařízeních pro výkon pěstounské péče
celkem 13 dětí, z toho 3 zletilé a stále studující. Jedná se o děti, které byly do pěstounské
péče umístěny z důvodu selhání primární rodiny, která se nemohla, nedokázala nebo
nechtěla postarat o jejich výchovu. Pěstounské rodiny poskytly těmto dětem vřelé,
harmonické a přijímající prostředí a vyhovující výchovné podmínky.
V rámci sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je rodinám
poskytována odborná péče. Sociální pracovnice navštěvuje pěstounské rodiny v jejich
přirozeném prostředí a monitoruje aktuální potřeby jednotlivých členů.
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Odborné poradenství pro péči o děti je zaměřeno na poskytování sociálně-právního,
psychologického, pedagogického a speciálně-pedagogického poradenství rodinám, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu selhání jejích základních funkcí či poruch
sociálního vývoje jejích členů. Zaměřuje se zejména na problematiku ve věcech výchovy a
výživy dětí a na další otázky týkající se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů
vyplývajících z péče o děti. Odborné poradenství poskytujeme také pěstounům
vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče.
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace:
řeší otázky rodinných vztahů, včetně sporů rodičů o výchovu dětí,
řeší otázky týkající se poruch chování u dětí,
pomáhá rodičům dětí se zdravotním postižením získat prostřednictvím poradenství
potřebné znalosti a dovednosti,
pomáhá udržet kontinuitu vztahů a kvalitní komunikaci mezi rodiči a dětmi a tím se
snaží předcházet ústavní výchově těchto dětí,
komunikuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí.
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, působí v režimu zařízení
sociálně-právní ochrany dle zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 42 jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V rámci uvedeného zařízení poskytuje Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková
organizace, okamžitou pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je-li jeho
život nebo přirozený vývoj vážně ohrožen nebo narušen (v důsledku hospitalizace rodiče,
úmrtí apod.), které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jeho základní práva (např. dítě fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané nebo
zanedbávané).
Dítě je umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě těchto právních
titulů:
a) rozhodnutí soudu,
b) žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) žádost zákonného zástupce dítěte, nebo
d) požádá-li o to dítě.
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc realizuje svoji činnost v prostorách Střediska
sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, 779 00, Olomouc.
Jedná se o pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, v jehož rámci
zajišťujeme dětem uspokojení všech základních životních potřeb včetně ubytování, zdravotní
péče, školní docházky, možností realizace volnočasových aktivit, pomoc odborných
pracovníků (sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga a dalších).
Mezi hlavní spolupracující instituce v roce 2011 patřily především orgány sociálně-právní
ochrany dětí příslušných obcí s rozšířenou působností, pedagogicko-psychologické poradny,
dětští lékaři a psychologové, školská zařízení a ostatní poskytovatelé sociálních služeb.
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5.

Organizační struktura a zaměstnanci v roce 2011

Základní údaje za rok 2011
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:

40,5

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2011:

36

Prostředky na platy zaměstnanců celkem:

9 128 772 Kč

Vývoj v roce 2011
Sloučením dvou příspěvkových organizací Olomouckého kraje došlo k výraznému
personálnímu navýšení počtu pracovníků. Poradny pro rodinu byly začleněny do
poradensko-terapeutického úseku SSP Olomouc. Vzhledem k tomu, že SSP Olomouc
převzalo pět nových odloučených pracovišť, narostla i ekonomicko-provozní agenda
zařízení. Proto byl v průběhu roku 2011 tým ekonomicko-provozního úseku rozšířen o účetní
a mzdovou účetní/personalistku. Byla zrušena pozice administrativní pracovnice a zřízena
pozice správce majetku/asistentka ředitele.
Poradny pro rodinu prošly v roce 2011 významnými organizačními a personálními změnami.
Množství částečných úvazků bylo nahrazeno menším počtem celých úvazků s cílem
stabilizovat týmy odborných pracovníků v jednotlivých poradnách. Na konci roku byla
personální situace dle koncepčního záměru vyřešena s výjimkou Poradny pro rodinu
Šumperk, kde se nám nepodařilo obsadit pozici psycholog – manželský a rodinný poradce
kvalifikovaným pracovníkem.
Organizační struktura v roce 2011
Níže uvádíme organizační schéma SSP Olomouc k 31.12.2011.
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Ředitel

Zástupce ředitele

Poradensko-terapeutický úsek
Vedoucí úseku

Ekonomicko-provozní úsek
Vedoucí úseku

Intervenční centrum

Pobytový úsek
Vedoucí úseku

Ekonomka
1,0

Krizová pomoc

Sociální pracovnice IC
0,9

Účetní
1,0

Asistenti PÚ
0,9 (+0,1 SPOD)

Psycholog IC
0,8 (+0,2 SPOD)

Správce majetku,
asistentka ředitele 1,0

Etoped
0,5 (+0,1 SPOD)

Právník 1
1,0

Mzdová účetní
1,0

Vedoucí terapií
DPP, Fa

Právník 2
1,0

Uklízečka a stravovací
referentka 1,0

Sociální pracovnice 1
0,7 (+0,1 SPOD)

Sociální pracovnice 3
0,3

Údržbář
DPČ

Psycholog
0,4

Linka důvěry

Sociální pracovnice IC
0,1

Pracovníci LD
16 x DPČ

Odborné sociální poradenství
SSP

Sociální pracovnice 1
0,2

Psycholog
0,1

Etoped
0,2

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociální pracovnice 2
1,0

Psycholog
0,5

Etoped
0,2

Sociální pracovnice 4
1,0

Odborné sociální poradenství
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
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Organizační schéma Střediska
sociální prevence Olomouc,
příspěvkové organizace
k 31.12.2011
Členění na jednotlivé úseky

Odborné sociální
poradenství Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje

Poradna pro rodinu
Olomouc

Poradna pro rodinu
Přerov

Poradna pro rodinu
Prostějov

Poradna pro rodinu
Jeseník

Poradna pro rodinu
Šumperk

Vedoucí poradny

Vedoucí poradny

Vedoucí poradny

Vedoucí poradny

Vedoucí poradny

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 0,8

Manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 1,0

Sociální pracovnice
1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce
DPP
do 31.12.2011

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce 0,2
do 31.12.2011

Sociální pracovnice
1,0

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce
DPČ
do 31.12.2011

Psycholog –
manželský a
rodinný poradce
DPP
do 31.12.2011

Sociální pracovnice
1,0

Sociální pracovnice
1,0

Sociální pracovnice
1,0

Uklízečka DPČ

Uklízečka DPČ

Uklízečka DPČ

Údržbář DPP

Údržbář DPP
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6. Základní údaje o hospodaření
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2011 jsou uvedeny samostatně v příloze k této výroční
zprávě.
Plnění závazných ukazatelů
v Kč
Usnesení
Rady
Olomouckého
kraje

Limit
mzdových
prostředků

Neinvestiční
příspěvek
zřízeným
PO/odpisy

Investiční
příspěvek
zřízeným
PO

Odvody
příspěvkové
organizace
Odpisy

Schválený
závazný
ukazatel

UR/17/18/2011
UR/56/13/11

13 416 000

114 000

0

85 000

Úprava
závazného
ukazatele

UR/76/17/2011

0,00

45 490

0

45 490

Celkem

13 416 000

159 490

0

130 490

Skutečnost
Rozdíl
(+ přečerpáno,
- nedočerpáno)

11 266 392
-2 149 608

159 639
149

0
0

130 490
0

Stavy fondů
v Kč
FOND

STAV K 31.12.2011

Fond odměn

7 200,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

70 857,44

Fond rezervní

732 658,06

Investiční fond

126 621,73

Celkem

937 337,23
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Investice
v Kč
INVESTIČNÍ AKCE

VÝŠE INVESTICE

Rekonstrukce vnitřních rozvodů plynu

148 500

v budově Na Vozovce 26, Olomouc
Nákup osobního automobilu Renault Clio

244 000

Celkem

392 500

Kontroly a audity
V roce 2011 byly v naší organizaci provedeny následující kontroly a audity:
Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného u plátce pojistného: Poradenské centrum sociálních
služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Kontrolu provedli pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 2.2.2011.
Předmětem kontroly byl odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, povinnost
zaměstnavatele zasílat VZP ČR kopie záznamů o úrazu. Kontrolované období: 06/2010 –
12/2010. Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky: Z důvodu pozdních úhrad pojistného
v kontrolovaném období bylo předepsáno penále ve výši 105,- Kč. Penále bylo prominuto
rozhodnutím o odstranění tvrdosti.
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a
pracovních podmínek vykonané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče
České republiky na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce),
ve znění předpisů pozdějších
Kontrolu provedl územní svazový inspektor BOZP dne 15.3.2011. Uložená opatření byla
v daných termínech splněna.
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
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provádění

nemocenského

pojištění

a

plnění

povinností

v důchodovém pojištění u plátce pojistného: Poradenské centrum sociálních služeb
Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Kontrolu provedli pracovníci OSSZ dne 15.3.2011. Kontrolované období: od 1.10.2010 do
31.12.2010. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje provedená v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje ve dnech od 6.6.2011 do
11.7.2011, kontrolované období: rok 2010. Kontrolou byly zjištěny 4 porušení: účtování
zálohových faktur, inventarizace majetku, účtování pohledávek na účtu 348 a 346, převod
peněžních prostředků do FKSP. Všechny nedostatky, které byly shledány v průběhu
kontroly, byly odstraněny.
Daňová kontrola podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů: Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého
kraje, příspěvková organizace
Kontrolu provedly pracovnice Finančního úřadu v Olomouci ve dnech 23.8.2011 –
23.11.2011, kontrolované období: rok 2008. Kontrola se týkala dotace z MPSV. Kontrolní
činností bylo zjištěno, že se příjemce dotace nedopustil porušení rozpočtové kázně.
Audit k poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na r. 2010
„Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Olomoucký kraj“ –
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace a Poradenské
centrum sociálních služeb Olomouc, příspěvková organizace
Audit Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace byl proveden v červenci
2011 auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. se sídlem v Olomouci, odpovědný auditor Ing.
Hana Juráňová.

Ze závěru auditu vyplynulo, že údaje uvedené ve vyúčtování dotace

odpovídají údajům v účetnictví a jsou v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými
v České republice.
Audit Poradenského centra sociálních služeb Olomouc, příspěvkové organizace byl
proveden v červenci 2011 auditorem Ing. Ladislavem Špacírem. Při auditu nebyly zjištěny
významné nesprávnosti údajů uvedených ve vyúčtování poskytnuté dotace MPSV.
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Finanční

kontrola

týkající

se

poskytnuté

dotace

ze

státního

rozpočtu

poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
pro rok 2010
Kontrolu provedla pracovnice odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ve
dnech 20.6.2011 – 6.10.2011. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Následná kontrola akce č. CZ.04.1.05/3.2.05.2/3286 s názvem „Podpora komunitního
plánování sociálních služeb v OK“
Kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 14.12.2011.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podklady pro zpracování výroční zprávy vyhotovili zaměstnanci SSP Olomouc.
V Olomouci dne 14.3.2012

Mgr. Simona Dohnalová
ředitelka
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Licence: D1EZ

XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)
Období:

12 / 2011

IČO:

75004437

Název:

Středisko sociální prevence

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

Náklady celkem

A.
I.

Náklady z činnosti

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

19 368 443,39

10 168 000,00

19 352 398,59

10 156 000,00

1. Spotřeba materiálu

501

1 124 741,69

504 000,00

2. Spotřeba energie

502

608 557,48

388 000,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Opravy a udržování

511

198 409,46

80 000,00

6. Cestovné

512

119 028,00

53 000,00

7. Náklady na reprezentaci

513

4 862,79

2 000,00

8. Ostatní služby

518

1 675 444,98

1 241 000,00

9. Mzdové náklady

521

11 266 392,00

5 750 000,00

11. Zákonné sociální pojištění

524

3 750 365,00

1 863 000,00

12. Jiné sociální pojištění

525

13. Zákonné sociální náklady

527

265 262,00

135 000,00

14. Jiné sociální náklady

528

38 906,00

9 000,00

15. Daň silniční

531

16. Daň z nemovitostí

532

17. Jiné daně a poplatky

538

1 547,00

2 000,00

19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

20. Jiné pokuty a penále

542

21. Dary

543

22. Prodaný materiál

544

23. Manka a škody

547

24. Tvorba fondů

548

25. Odpisy dlouhodobého majetku

551

159 639,00

71 000,00

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku

552

27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku

553
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Licence: D1EZ
Číslo

XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011)
Syntetický

položky

Název položky

účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

28. Prodané pozemky

554

29. Tvorba a zúčtování rezerv

555

30. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

31. Náklady z odepsaných pohledávek

557

43 129,40

32. Ostatní náklady z činnosti

549

96 113,79

58 000,00

16 044,80

12 000,00

16 044,80

12 000,00

19 664 875,13

10 391 000,00

3 118 061,84

2 091 000,00

2 999 303,64

2 066 000,00

II.

III.

Finanční náklady
2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

Náklady na transfery
1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery

571

2. Náklady územních rozpočtů na transfery

572

Výnosy celkem

B.
I.

Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

3. Výnosy z pronájmu

603

4. Výnosy z prodaného zboží

604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Změna stavu nedokončené výroby

611

10. Změna stavu polotovarů

612

11. Změna stavu výrobků

613

12. Změna stavu ostatních zásob

614

13. Aktivace materiálu a zboží

621

14. Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

18. Jiné pokuty a penále

642

19. Výnosy z odepsaných pohledávek

643

20. Výnosy z prodeje materiálu

644
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Licence: D1EZ
Číslo

XCRGUVXA / VXC (28032011 / 19042011)
Syntetický

položky

Název položky

Běžné období

účet

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

23. Výnosy z prodeje pozemků

647

24. Čerpání fondů

648

85 341,00

25. Ostatní výnosy z činnosti

649

33 417,20

II.

IV.

VI.

Finanční výnosy

Minulé období

Hlavní činnost

24 000,00

1 584,29

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

Výnosy z transferů

1 584,29

16 545 229,00

1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů

671

2. Výnosy územních rozpočtů z transferů

672

8 300 000,00
4 539 000,00

16 545 229,00

3 761 000,00

296 431,74

223 000,00

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Daň z příjmů

591

3. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

4. Výsledek hospodaření po zdanění

7 220,00
289 211,74

223 000,00

* Konec sestavy *
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Licence: D1EZ

XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011)

ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)
Období:

12 / 2011

IČO:

75004437

Název:

Středisko sociální prevence
Období

Číslo

Syntetický

položky

A.
I.

II.

Název položky

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

32 456 071,98

9 193 202,72

23 262 869,26

3 552 000,00

Stálá aktiva

29 099 518,96

9 193 202,72

19 906 316,24

1 987 000,00

335 495,49

318 275,49

17 220,00

17 000,00

17 220,00

17 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

Dlouhodobý hmotný majetek

17 220,00

318 275,49

318 275,49

28 764 023,47

8 874 927,23

19 889 096,24

1 970 000,00

1. Pozemky

031

2 264 090,00

2 264 090,00

637 000,00

2. Kulturní předměty

032

10 075,00

10 075,00

10 000,00

3. Stavby

021

17 835 999,84

1 002 927,20

16 833 072,64

861 000,00

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

1 855 262,30

934 429,70

920 832,60

462 000,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

138 974,00

138 974,00-

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III.

účet

Běžné

6 798 596,33

6 798 596,33

052

Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062
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Období

Číslo

Syntetický

položky

IV.

Název položky

účet

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

6. Termínované vklady dlouhodobé

068

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

I.

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

Minulé
Korekce

Netto

3 356 553,02

3 356 553,02

1 565 000,00

Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II.

Brutto

Dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

B.

Běžné

Krátkodobé pohledávky

386 428,00

386 428,00

319 000,00

1. Odběratelé

311

285 000,00

285 000,00

150 000,00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

20 540,00

20 540,00

5 000,00-

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

76 780,00

76 780,00

97 000,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316
16 125,00-

16 125,00-

2 000,00

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

345

16. Pohledávky za ústředními rozpočty

346

259 000,00

17. Pohledávky za územními rozpočty

348

201 000,00-
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Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

24. Poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

IV.

Krátkodobý finanční majetek
4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

Běžné
Brutto

20 083,00

Minulé
Korekce

Netto

20 083,00

17 000,00

150,00

150,00

2 970 125,02

2 970 125,02

1 246 000,00

241

2 883 065,58

2 883 065,58

1 198 000,00

10. Běžný účet FKSP

243

70 857,44

70 857,44

29 000,00

15. Ceniny

263

8 280,00

8 280,00

10 000,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

7 922,00

7 922,00

9 000,00
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Syntetický

položky

C.
I.

II.

III.

Název položky

účet

II.

23 262 869,26

3 552 000,00

Vlastní kapitál

21 096 405,47

2 763 000,00

Jmění účetní jednotky a upravující položky

19 907 363,74

1 987 000,00

19 907 363,74

1 987 000,00

899 829,99

553 000,00

1. Jmění účetní jednotky

401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

5. Kurzové rozdíly

405

6. Oceňovací rozdíly při změně metody

406

7. Jiné oceňovací rozdíly

407

8. Opravy chyb minulých období

408

Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

7 200,00

7 000,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

80 033,20

36 000,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

732 658,06

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

6. Ostatní fondy

419

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

IV.

492 000,00
79 938,73

18 000,00

289 211,74

223 000,00

289 211,74

223 000,00

2 166 463,79

789 000,00

2 166 463,79

789 000,00

Rezervy
1. Rezervy

III.

Minulé

PASIVA CELKEM

Cizí zdroje

D.

Období
Běžné

441

Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Závazky z pronájmu

454

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

9. Ostatní dlouhodobé závazky

459

Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289
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účet

5. Dodavatelé

321

8. Krátkodobé přijaté zálohy

324

Období
Běžné

Minulé

169 455,34

44 000,00

377 000,00

10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

14. Zaměstnanci

331

701 135,00

15. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

74 811,00

77 000,00

16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336

402 904,00

206 000,00

17. Daň z příjmů

341

18. Jiné přímé daně

342

84 500,00

39 000,00

19. Daň z přidané hodnoty

343

20. Jiné daně a poplatky

345

21. Závazky k ústředním rozpočtům

347

22. Závazky k územním rozpočtům

349

23. Závazky k účastníkům sdružení

352

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

30. Přijaté zálohy na transfery

374

82 908,00-

31. Výdaje příštích období

383

29 818,85

32. Výnosy příštích období

384

778 446,36

33. Dohadné účty pasivní

389

6 500,00

24 000,00

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

1 801,24

5 000,00-

27 000,00

* Konec sestavy *
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