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1. ÚVODNÍ SLOVO

Co nám přinesl rok 2010 ? Byl to především desátý rok existence samostatné
obecně prospěšné společnosti. K tomuto výročí jsme uspořádali pro naše bývalé
klienty anketu, která je součástí této výroční zprávy.
Pro naši činnost je velmi důleţité finanční zajištění. Z tohoto hlediska byl uplynulý
rok bezproblémový, protoţe dotace MPSV nám zajišťovala základní finanční
prostředky na provoz a mzdy zaměstnanců. Podařilo se nám získat i několik grantů a
především obrovská vstřícnost našeho hlavního sponzora Lions Clubu Orel Praha
nám pomohla rozšířit naše sluţby. V roce 2010 se nám podařilo vybudovat novou
kartonáţní dílnu, zahájit v ní provoz v rámci registrace sociálně terapeutických dílen
a získat akreditaci MŠMT ČR na provádění rekvalifikačních kurzů v tomto oboru. O
činnost v této dílně je mezi našimi zrakově postiţenými klienty velký zájem a věříme,
ţe jim získané dovednosti z oboru kartonáţe umoţní najít následně pracovní
uplatnění.
Práce se zrakově postiţenými v pobytovém zařízení je velmi náročná. Naši klienti
jsou zde po dobu svého vzdělávání ubytováni, část zůstává ve středisku i přes
víkendy. Musíme zajišťovat nejen část vzdělávací – získávání potřebných dovedností
v rámci sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a rekvalifikačních kurzů,
ale i sluţby odpolední, noční a víkendové. Kolektiv zaměstnanců je stabilní, nicméně
jakmile ze soukolí někdo vypadne je potřeba ho zastoupit, a to bez nároků na
proplácení přesčasových hodin.
Proto si velice váţím všech, kteří jsou ochotni pracovat často nad rámec svých
povinností s vědomím, ţe jejich práce se stala ve vztahu k našim klientům posláním.
Chci touto cestou poděkovat i všem sponzorům, kteří se nám snaţí pomáhat a
spolu s námi vytvářejí předpoklady k tomu, aby naši klienti získali potřebné
vědomosti a dovednosti a vrátili se domů jako plnohodnotní občané, kteří dokázali
minimalizovat důsledky svého zrakového postiţení.
Mgr. Marie Schifferová, ředitelka střediska
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace :
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
Právní forma :
Obecně prospěšná společnost
Sídlo :
Šmolíkova 866/1, 161 00 Praha 6 Ruzyně
Kontakty :
Přes ústřednu : 235 325 353, 235 301 194
Fax : 235 325 876
Přímá linka – ředitelka : 233 310 040
E-mail : dedina@dedina.cz
www.dedina.cz
IČ : 26 20 05 71
Banka : ČS a.s. Praha 6
Číslo účtu : 169786379/0800

3. ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám ve sloţení správní a dozorčí rady. Na
společném zasedání správní a dozorčí rady, které se konalo dne 25.5.2010 došlo
k volbě nového předsedy správní rady a nové členky dozorčí rady. Dle výpisu
z rejstříku o.p.s. pracovaly tyto orgány ode dne 12.7.2010 v novém sloţení.
Sloţení řídících orgánů v 1. pololetí 20010 :
Správní rada :
- Předseda: PhDr. Rudolf Volejník
- Členka: JUDr. Vlasta Parkanová
- Člen Mgr. Václav Polášek
Dozorčí rada :
- Předseda: Luboš Krapka
- Členka: MUDr. Jitka Řehořová
- Členka: Mgr. Eva Hadáčková
Sloţení řídících orgánů v 2. pololetí 2010 :
Správní rada :
- Předseda: Mgr. Jan Hájek
- Členka: JUDr. Vlasta Parkanová
- Člen: Mgr. Václav Polášek
Dozorčí rada :
- Předseda: Luboš Krapka
- Členka: Mudr. Jitka Řehořová
- Členka: Mgr. Magdaléna Pavlůsková
Na základě novely zákona o obecně prospěšných společnostech č. 231/2010 Sb.
byly u Městského soudu v Praze provedeny změny v rejstříku o.p.s.
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S platností od 1.1.2011 má středisko řídící orgány ve sloţení :
 Statutární zástupce : Mgr. Marie Schifferová, ředitelka střediska
 Správní rada :
-

předseda : Mgr. Jan Hájek, ředitel škol pro zrakově postiţené
Loretánská 19 Praha 1
členové : Pavel Rogaczewski, ředitel Tyflocentra Karlovy Vary
Adéla Kníţetová, pracovnice SIA SONS Praha

 Dozorčí rada :
-

předsedkyně : Mgr. Magdalena Pavlůsková, vedoucí vychovatelka
Gymnázia a obchodní akademie pro zrakově postiţené, Praha 5
členové : MUDr. Jitka Řehořová, vedoucí lékařka Centra zrakových
vad, nemocnice Motol, Praha
Alţběta Suková, vedoucí prodejny Tyflopomůcek Praha

4. LIDSKÉ ZDROJE
Ve středisku pracuje celkem 52 osob, přepočteno na celé úvazky 31, z toho pracuje
na základě
- pracovní smlouvy 34 osob
- dohody o pracovní činnosti 16 osob
- dohody o provedení práce 2 osoby
PROGRAM SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Čermáková Lenka Dis. – muzikoterapie
Čermáková Zdenka – jazyky, sebeobsluha
Dvořáková Zuzana – sebeobsluha
Mgr. Gruncl Josef – prostorová orientace
Jung Jan (dobrovolník) – čtení a psaní brailleova písma
Mgr.Slabyhoudová Barbora – rehabilitační tělocvik, dramaterapie,
stimulace zrakových funkcí
Bc. Štrosová Kateřina – prostorová orientace
Ing.Mgr. Vraný Antonín – nácvik klávesnice PC všemi deseti prsty
PROGRAM SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY :
Bc. Čumplová Lenka – keramická dílna
Dočkalová Kateřina – tkalcovská dílna
Reţný Miloslav – kartonáţní dílna (do 6.1.2011), Alena Lipenská od 1.2.2011
Výlet Jan – košíkářská dílna
Ing. Jiří Jeţek – vedoucí pracovník v učebně PC
Josef Budzák - učebna PC
Martin Procházka – učebna PC
Pracovníci v dílnách na společensky účelných pracovních místech :
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Müllerová Vladimíra – keramická dílna
Ševčíková Petra – tkalcovská dílna
Zítková Radka – tkalcovská dílna
Bauerová Dana – tkalcovská dílna
Humhal Jiří – kartonáţní dílna
Kozák Anton – košíkářská dílna
Kučera Vladimír – košíkářská dílna
Hachel Jaroslav – košíkářská dílna
Šulc Michal – košíkářská dílna
Komárková Edita – košíkářská dílna
Odpolední, noční a víkendové služby zajišťují :
Bulíř Bohumil
Merhulík Jiří
Struk Dominik
Němcová Renata
Modráčková Dana
Kosmáková Dorota
PROVOZ KUCHYNĚ :
Eva Menclová – vedoucí stravování
Dočkalová Jiřina – vedoucí kuchařka
Šrámková Miroslava – kuchařka
Ščuková Zdeňka – kuchařka
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI :
Novotný Pavel – řidič, údrţbář, správce objektu
Tichá Pavlína – úklid
Pekárková Jiřina – úklid
Honzíková Irena – pokojská
PhDr. Jílková Anna – psycholoţka
Modráčková Naděţda – sociální pracovnice
Dreslerová Hana – sociální pracovnice zajišťující kontakt s lékaři
Hevelová Irena – zpracovávání ekonomických podkladů
Humhalová Bedřiška – administrativní pracovnice
Mgr. Marie Schifferová – ředitelka střediska
Ekonomické sluţby a mzdovou agendu zajišťují smluvně Kočka s.r.o.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v roce 2010
Budzák Josef
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1. Práce klíčového pracovníka
2. Lektor výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek – PC
Čermáková Lenka
1. Práce klíčového pracovníka
Čermáková Zdenka
1. Práce klíčového pracovníka
Čumplová Lenka
1. Práce klíčového pracovníka
Dočkalová Kateřina
1. účast na Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými
potřebami
2. Práce klíčového pracovníka
3. Kurz tkalcovství
Dreslerová Hana
1. Práce klíčového pracovníka
Dvořáková Zuzana
1. Práce klíčového pracovníka
Gruncl Josef
1. Práce klíčového pracovníka
Humhalová Bedřiška
1. Vztah mezi klientem a pomáhajícím
2. Komunikační dovednosti s rodinou
3. Řešení konfliktů, vyjednávání
4. Komunikace
5. Komunikační dovednosti při práci s klientem
6. Výroční kongres poskytovatelů sociálních sluţeb
Modráčková Naděžda
1. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
2. Komunikační dovednosti při práci s klientem
3. Komunikační dovednosti s rodinou
4. Výroční kongres poskytovatelů sociálních sluţeb
Procházka Martin
1. Práce klíčového pracovníka
2. Lektor výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek – PC
Schifferová Marie
1. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
2. Práce klíčového pracovníka
3. Mezinárodní konference – sluţby a nástroje vedoucí k zaměstnanosti osob se
zdravotním postiţením
4. Seminář – Jak vyhovět inspekci standardů kvality z formálně-administrativního
hlediska
Slabyhoudová Barbora
1. Muzikoterapeutická konference
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Štrosová Kateřina
1. Kurz instruktorů prostorové orientace
Vraný Antonín
1. Práce klíčového pracovníka
2. Lektor výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek – PC
Výlet Jan
1. Práce klíčového pracovníka
2. Komunikační dovednosti s rodinou
3. Komunikace
4. Komunikační dovednosti při práci s klientem
5. Řešení konfliktů, vyjednávání
6. Vztahy mezi klientem a pomáhajícím
Ve středisku se koná pravidelně 1x měsíčně skupinová supervize, dle potřeby i
individuální.
Všichni pracovníci střediska se zúčastnili přednášky o nových typech bílých holí a
jejich funkčnosti, kterou měl dne 3.6.2010 ve středisku Ing. Miloš Svárovský, výrobce
a distributor této kompenzační pomůcky.
Ve dnech 26. – 27.10.2010 proběhly výměnné exkurze se sdruţením pro podporu
nejen nevidomých OKAMŢIK. Pracovníci si navzájem prohlédli pracoviště a vyměnili
si zkušenosti.

5. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROCE 2010 VE VZTAHU
K ÚČELU ZALOŽENÍ o.p.s.
Program sociální rehabilitace absolvovalo 28 klientů, z toho bylo 20
mimopraţských a 8 praţských. Průměrný věk mimopraţských klientů byl 25,6 roků a
praţských klientů 43,7 roků. Jejich výuka byla zacílena na nácvik prostorové
orientace, sebeobsluţných činností, nácvik čtení a psaní brailleova písma a zvládání
klávesnice PC po paměti. Doplněna byla o výcvik náhradních smyslů, dramaterapii,
rehabilitační tělocvik a konverzaci v cizím jazyce – angličtině nebo němčině.
V rámci tohoto programu byly také realizovány 3 diagnostické pobyty a 2x krizová
pomoc.

8

Sociálně terapeutické dílny navštěvovalo v uplynulém roce 41 klientů, z toho bylo
18 mimopraţských a 23 praţských. Průměrný věk mimopraţských klientů byl 36,8
roků a praţských klientů 28,2 roků.
V rámci tohoto programu jsme s klienty docvičovali prostorovou orientaci a
sebeobsluţné činnosti, pracovali v našich dílnách – keramické, kartonáţní,
košíkářské a tkalcovské, a to s dvěma cíly – rozvoj hmatového vnímání a diagnostika
dalšího případného pracovního zaměření s tím, ţe po konzultaci s psycholoţkou jim
byla doporučen nejvhodnější typ rekvalifikace.
Největší počet klientů u nás ve středisku absolvoval nácvik na práci s kompenzační
pomůckou počítačového typu. V průběhu roku tento kurz absolvovalo 23 klientů,
z toho 17 mimopraţských a 6 praţských. Všichni se dle svých individuálních potřeb
naučili s PC pracovat a překonávat bariéru v přijímání a předávání informací
vyplývající ze zrakové nedostačivosti.
Sluţby sociální prevence, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny jsou
registrovány u Magistrátu hl.m. Prahy. Jejich nedílnou součástí je sociální
poradenství, které je poskytováno individuálně dle potřeb klienta. V rámci této
činnosti se nám v roce 2010 podařilo zajistit pro nevidomého zaměstnance byt
zvláštního určení v Praze, pro dalšího klienta umístění v Domě s pečovatelskou
sluţbou v České Lípě.

Rekvalifikační kurzy
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Tkalcovská výroba – 2 klientky
Košíkářská výroba – 1 klientka
Nevidomý a slabozraký masér – 12 klientů z toho 7 ţen, 5 muţů
Absolventi našich kurzů našli ve svých regionech zaměstnání.

6. PŘEHLED DODATKOVÝCH ČINNOSTÍ v roce 2010
AKCE VE STŘEDISKU
25.2. Autorské čtení (básnířka pí Ptáčková, výtvarnice pí Delevová)
4.5. Přednáška ZUBNÍ HYGIENA (proběhla ve středisku, zúčastnili se klienti i
zaměstnanci)
28. – 29.5. Abilympiáda Pardubice (košíkářská výroba, získali jsme 1. a 2. místo)
1.6. Den otevřených dveří
Tyfloprodejna – nabídka pomůcek (akce probíhá ve středisku dle potřeb klientů)
15.6. Přednáška o vodicích psech – SVVP Jinonice (dle potřeb klientů)
16.11. Pomůcky pro klienty – pan Mojţíšek (předvádění nových pomůcek na
sebeobsluhu)
PRODEJ VÝROBKŮ 2010
18.3.
MPSV
31.3.
O2 Telefónica
1.4.
Malostranská Beseda
2.4.
Tyflocentrum Karlovy Vary
29.4. Středisko výcviku vodicích psů SONS Jinonice
4.6.
Festival „Ţiju stejně jako ty“
28.9. Akce „Léto babí v Posázaví“
15.12. GE Money Bank
8.12. O2 Telefónica
14.10. Příbram
11.11. SONS Krakovská
4.12. SONS Praha střed
Výroba košíkářského zboţí pro gastro úsek Malostranské besedy.
KONFERENCE 2010
3. – 4.3.
24.4.
18.5.
14.10.
3. – 4.10.

Olomouc
Celostátní shromáţdění SONS
Konference Magistrát hl.m.Prahy
Středočeská konference
Mezinárodní kongres Tábor
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20.11.
25. – 26.11.

Tyflocentrum Karlovy Vary
Konference SKOK

VYSTOUPENÍ KLIENTŮ MUZIKOTERAPIE A DRAMATERAPIE
23.4.
11.5.
13. – 15.5.
15.12.
2x ročně

Lions Club Orel Praha
Festival slunce
Tmavomodrý festival Brno
Lions Club Orel Praha
ABC – Vladimír Albrecht – klavír, ve spolupráci se sdruţením OAZA

POBYTY VE STŘEDISKU
SONS Ostrava, SONS Třebíč, Zrakově postiţení sportovci OPAVA, SONS Karviná,
Klub turistů Ostrava, Slovenská únia nevidiacich, SONS Kyjov, Tyfloservis Praha –
záţitkový seminář, Hluchoslepí Brno, Šachový turnaj, Zrakově postiţení sportovci –
pan Pata
Ubytování Vokál klubu, Cech masérů – průběţně

7. ANKETA
V roce 2010 uplynulo 10 let od zaloţení obecně prospěšné společnosti Pobytové
rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina.
Středisko jiţ fungovalo od roku 1995 jako odborné pracoviště nejprve České unie
nevidomých a slabozrakých, následně jako pobytové zařízení Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých. Kaţdoročně jsme pořádali setkání bývalých
klientů, kteří se u nás sešli, popovídali si a my jsme získali zpětnou vazbu a
povědomí jaké případné problémy mají a pomáhali je řešit. V posledních letech se
setkání účastnila stále stejná skupina bývalých klientů a proto jsme se rozhodli obrátit
na všechny bývalé klienty z let 2001 – 2010 a poţádat je o vyplnění jednoduchého
dotazu. Výsledky šetření Vám nyní předkládáme :
V průběhu 10 let se našich pobytových programů (sociální rehabilitace, pracovní
rehabilitace – sociálně terapeutické dílny a rekvalifikace) zúčastnilo 302 osob.
Někteří absolvovali pouze jeden program, jiní prošli všemi. Délka jejich pobytu u nás
byla rovněţ různá, ale v časovém rozsahu 3 týdny aţ 2 roky. Od roku 2007 (tj od
platnosti nového zákona o sociálních sluţbách) provozujeme v rámci sociálně
terapeutických dílen i stacionář pro klienty s kombinovaným postiţením – zrakovým a
mentálním. Ve středisku jsou na tzv. obecně prospěšných místech zaměstnáni i
bývalí rekvalifikanti z dílen, celkem 9 osob. Z celkového počtu klientů nám vyplnilo
dotazník 66 osob. Jsou to převáţně ti, kteří u nás prošli i rekvalifikačními kurzy, jsou
to lidé u kterých ke ztrátě zrakových funkcí došlo v průběhu ţivota, u nás se
se ztrátou zraku naučili ţít, zacházet se sloţitými kompenzačními pomůckami a
následně se rekvalifikovali. Co nás zajímalo jsme shrnuli do 11 otázek.
1.
-

Jak jste spokojeni s kvalitou svého života ?
Velmi spokojeno je 27 osob.
Spíše spokojeno 33 osob.
Spíše nespokojeno je 5 osob.
Velmi nespokojen je 1 člověk.

2. Jak jste byli spokojeni s úrovní služeb poskytovaných střediskem
Dědina ?
- Velmi spokojeno bylo 29 osob.
- Spokojeno 37 osob.
- Nespokojeno 0.
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3. V čem splnila naše služba Vaše očekávání ?
Odpovědi byly různorodé.
- 12 osob preferovalo zacházení s PC.
- 1 osoba nácvik Braillského písma.
- 1 osoba nácvik prostorové orientace.
- 16 osob bylo spokojeno se všemi aktivitami.
- 2 osoby upřednostnili přátelský přístup.
- 4 osoby mnoţství získaných informací a dovedností.
- 6 osob se vyjádřilo, ţe pobyt jim umoţnil návrat do plnohodnotného ţivota
- 12 osob zdůraznilo nové pracovní uplatnění.
- 1 člověk si při pobytu uvědomil co vlastně chce a na co má kapacitu.
- 11 osobám pomohl pobyt vyrovnat se s nevidomostí.
Další otázky zodpověděli pouze někteří respondenti.
4. Co Vám v nabídce našich služeb chybělo ?
- Výběr z několika jídel, dietní stravování.
- V kurzu masér více vědomostí a ošetřovatelství, více anatomie,více hodin
výuky cizích jazyků.
- Více prostoru v pokojích.
- Delší výuka práce s PC.
5.
-

-

Jaké služby využíváte nyní ?
Sluţeb Tyfloservisů vyuţívá 20 osob.
Sluţeb Tyflocenter 17 osob.
Sluţeb oblastních odboček SONS (zejména právní poradenství) vyuţívá 21
osob.
Někteří z klientů vyuţívají tyto sluţby současně.
Dále jednotlivci odpovídali:
jiné sluţby (nespecifikovali) vyuţívá 6 osob.
Sluţby sdruţení Okamţik 2 osoby, sluţby Kafiry 2 osoby.
Dále jsou vyuţívány sluţby Adaptechu, Knihovny a prodejny pomůcek, Cechu
zrakově postiţených masérů, Lormu, ústavu v Chrlicích a Pečovatelské
sluţby.

6. Co by Vám pomohlo zlepšit Váš život ?
Zde jsme se setkali s rozmanitými odpověďmi :
- 7 osob uvedlo zlepšení zdravotního stavu
- 4 osoby uvedly jistotu finančního zabezpečení
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-

7 osob uvedlo méně předsudků od většinové společnosti a její větší
pochopení
snazší dostupnost pomůcek, zejména PC
uplatnění při práci se zdravotně postiţenými a více práce
přátelé a optimismus
v odbočkách SONS více mladých lidí
lepší podmínky bydlení (více chráněného bydlení)

7. Absolvoval jste na Dědině rekvalifikační kurz ?
- 4 osoby uvedly ne
- ostatní ano - nevidomý a slabozraký masér 26 osob
- košíkářská výroba 5 osob
- keramická výroba 4 osoby
- tkalcovská výroba 3 osoby
- PC 12 osob
- ostatní dotaz nezodpověděli
8. Které informace Vám v obsahu rekvalifikačních kurzů chyběly ?
- Převáţná část respondentů odpověděla, ţe rozsah vědomostí byl dostatečný
- 2 bývalí absolventi kurzu Nevidomý a slabozraký masér by přivítali důkladnější
jazykovou průpravu k účelové komunikaci v angličtině a němčině
- 1 absolvent výše uvedeného kurzu doporučil více praktických ukázek
z léčebného tělocviku
- 1 absolvent kurzu Keramická výroba měl výhrady k délce tohoto kurzu (2
měsíce) – zdála se příliš krátká
9.
-

Našel jste po ukončení kurzu pracovní uplatnění ?
ano odpovědělo 34 dotázaných
ne 3 osoby
dočasně 5 klientů
1 bývalý klient vnímal rekvalifikaci jako pomoc před dalším studiem na VŠ

10. Pracujete ?
- samostatně na ţivnostenský list podniká 14 bývalých klientů
- v zaměstnaneckém poměru pracuje 26 bývalých rekvalifikantů
- 3 osoby integrovaně studují
- 5 osob pracuje v chráněném prostředí
- část bývalých klientů dotaz nezodpovědělo
11. Měl byste opakovaně zájem o využití našich služeb ?
- 19 osob odpovědělo kladně. Opakovaný zájem je o doškolování u masérů,
zopakování nácviku práce s PC, zopakování rehabilitačního pobytu a znovu
1x ročně organizovat setkání bývalých klientů se seznámením s novinkami
v sociální oblasti a pomůckami.
Náš průzkum z hlediska reprezentativnosti (odpovědělo cca ¼ bývalých klientů)
alespoň částečně vypovídá o důleţitosti námi poskytovaných sluţeb a o dalším
směřování vzdělávacích aktivit střediska Dědina.
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8. EKONOMICKÁ ČÁST
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

15

16

17

18

19

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

20

21

22

23

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

24

25

26

27

28

29

30

31

Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Počátek
pokladny
banka

příjem

43052
1158270

výdej
1175162
8334402

zůstatek
1192174
8592753

26040
899919

Příjmy podle zdrojů
Vlastní činnost
Dary
Dotace
Zúčt. Fondů
Celkem

1760176
193672
6587948
1072416
9614212

Vývoj a konečný stav fondů
Fond
počátek
příjem
výdej
konečný stav
rezervní
156844
0
UP §78 2008
71309
71309
UP § 78 2009
885607
885607
Citibank Europe
11500
11500
Active Travel s.r.o
5000
5000
Saint Gobain
Žižkov
5000
5000
Anke Weber 2009
42000
42000
Parkanová
30000
30000
LC Orel Praha
20000
20000
J.Červ
2000
2000
UP §78 2010
0
319482
0
Anke Weber 2010
0
50000
0
Celkem
1229260
369482
1072416

Stav a pohyb majetku a závazků

DDNM
Stavby
DHM
DDHM
celkem

Počátek
pořízení
vyřazení
9104
2249593
3957921
42328
1312424
46803
7529042
89131

32

kon.stav
9104
2249593
4000249
1359227
7618173

156844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319482
50000
526326

Závazky

poč. stav
příjem
výdej
kon.stav
36028
1668715
1705215
-472

Výdaje - členění v tis.
Výdaj
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy
cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. poj.
Ost.daně a poplatky
Odpis neodb.pohl.
Jiné ostat.náklady
Odpisy majetku
Členské přípsěvky
Celkem

Hlavní činnost
689
1158
60
13
1
588
4729
1503
2
167
79
102
8
9099

Hospodářská činnost
1
46
2
0
0
10
163
59
0
0
0
0
0
281
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Celkem
690
1204
62
13
1
598
4892
1562
2
167
79
102
8
9380

9. VÝROK AUDITORA

Zpráva auditora vedení účetní jednotky Pobytové
rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé
Dědina o.p.s.
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Pobytové
rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - o.p.s. IČ, 26200571
k 31. prosinci 2010. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány
účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů
České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto
směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření, úplnosti a průkaznosti částek a
informací uvedených v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých - účetních
zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace
účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku.
Podle mého názoru , účetní závěrka ve všech významných ohledech podává
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - o.p.s. k
31. prosinci 2010 a výsledek hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o
účetnictví a předpisy České republiky.
„ výrok bez výhrad "
r

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 3356 tis. Kč, cizí zdroje ve
výši 1599 tis. Kč.

V Praze, dne 31 . května 2011

Přílohy: - Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k U Z
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10. SPONZOŘI











Anke Weber a klub dam Broken Silence Committee
Lions Club Orel Praha
Občanské sdruţení Waldorfská aktivita
Jiří červ, Horoměřice
PhDr. Martina Kusinová, Praha
Nadační příspěvek od Leontinky
Městská část Praha 6
Magistrát hl.m. Prahy
Nadace OKD

50.000,100.000,2.000,2.000,6.000,28.000,70.000,37.500,100.000,-

Všem výše uvedeným jednotlivcům a organizacím děkujeme za podporu našich
sluţeb a jejich vstřícnosti si velice váţíme.








Desátá výroční zpráva Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro
nevidomé Dědina o.p.s..
Dozorčí rada doporučila dne 14.4.2011 ekonomickou část výroční zprávy ke schválení
správní radou. Ta na svém zasedání 27.5.2011 výroční zprávu schválila.
Textová část : Mgr. Marie Schifferová
Grafická úprava : Martin Procházka
Jazyková korektura : Bedřiška Humhalová
Foto : Naděţda Modráčková
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