VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Úvodní formule pro terapeutickou komunitu

“Jsem tady, protože sám před sebou neuniknu.
Dokud se nesetkám se sebou samým v očích
a srdcích mých bližních, jsem na útěku.
Dokud nedovolím, aby měli účast na mém
nejniternějším dění a poznali má tajemství,
nenajdu bezpečí.
Dokud se bojím, že mě prohlédnou,
nemohu poznat sebe ani druhé, zůstanu sám.
Kde jinde mohu najít zrcadlo, když ne ve svém bližním?
Tady v komunitě se mohu spatřit takový, jaký jsem,
ne jako obr z mých snů nebo trpaslík z mých obav,
ale jako člověk, který jako část celku nalezne svůj smysl
a přispěje k jeho dobru. V takové půdě mohu zakořenit a růst,
už ne sám, jako ve smrti, ale jako živý, člověk mezi lidmi.”

Richard Beauvais, 1964
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
ohlédneme-li se za posledním rokem v terapeutické komunitě, vidíme především
spoustu smysluplně odvedené práce zrcadlící se na klientech, kteří se ve svém
životě posunuli výrazně blíž běžnému fungování nebo již přímo vykročili do
samostatného života.
Jako velice podstatný mezník, který věříme, že pozitivně ovlivní naše působení
do budoucna, vnímáme nalezení nového působiště pro poskytování sociální služby.
Po několikaletém usilovném hledání se nám podařilo nalézt cestu k vlastním prostorám, které organizaci umožní další rozvoj a podpoří její ekonomickou udržitelnost.
Na podzim jsme zvítězili ve výběrovém řízení Policie ČR a koupili na splátky
třípodlažní objekt v Solenicích pod Orlickou přehradou. Jak se nám podaří se
v novém prostředí adaptovat a co nám nová situace nabídne, na to se navzdory
mírným obavám velice těšíme.
Dovolte mi poděkovat zde všem pracovníkům, kteří věnují své práci velké úsilí
i osobní nadšení a bez nichž by komunita nebyla tím, čím je. Ráda bych také poděkovala všem ostatním - našim partnerům a partnerským organizacím, ale i přátelům
a blízkým, kteří nás v naší práci podpořili.

Renata Tumlířová, BA
předsedkyně O.s. Kaleidoskop

3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace
Právní forma
IČ
DIČ
Registrace
Zakladatelé
Statutární zástupce
Bankovní spojení
Číslo účtu
Druh sociálních služeb

Cílová skupina služeb

Občanské sdružení Kaleidoskop
občanské sdružení
26996839
CZ26996839
MVČR, dne 8.4.2005, VS/1-1/60519/05-R
Jaroslava Jones, Daniel Suk, Renata Tumlířová
předsedkyně sdružení Renata Tumlířová
Bawag Bank CZ,a.s.
5009370107/4000
odborné sociální poradenství a terapeutická komunita. Služby
splňují podmínky pro registraci sociálních služeb podle
ustanovení §79 zákona číslo 108/2006 Sbírky o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů a byly dne 5.9.2007
zaregistrovány odborem sociální péče a zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy.
Lidé s poruchou osobnosti starší 18 let.
Rodiny a blízcí lidí s poruchou osobnosti.

KONTAKTNÍ ADRESY
Občanské sdružení Kaleidoskop
K Fialce 227/9
155 00 Praha 13

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Email: tk@kaleidoskop-os.cz
Ambulance Kaleidoskop
Telefon: 774437977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

Telefon: 242 483 596
Email: info@kaleidoskop-os.cz
URL: kaleidoskop-os.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Předsedkyně sdružení a ředitelka

Rada sdružení

Renata Tumlířová, BA

Výkonný orgán sdružení, který se zodpovídá
Valné hromadě, předkládá jí zprávy o činnosti a navrhuje směr rozvoje organizace.
Rada sdružení se řídí rozhodnutím Valné
hromady. V čele Rady sdružení stojí předsedkyně Renata Tumlířová, BA. Dalšími členy
Rady sdružení jsou Jaroslava Jones a Daniel
Suk.

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji
všichni členové sdružení - Jakub Balabán,
Jaroslava Jones, Mgr. Petra Kutálková,
Daniel Suk, Renata Tumlířová, BA.
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Kontrolní komise

organizace. V týmu pracují vystudovaní
a vyškolení profesionálové. Terapeutický
tým je pravidelně supervidován externími
odborníky.

Daniel Suk, Mgr. Petra Kutálková
Terapeutický tým
Přímé práci s uživateli TK se věnuje sedmičlenný terapeutický tým včetně ředitelky

POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY
Poslání
psychiatrické péče
§ znalost práv a povinností ve společnosti

Posláním Občanského sdružení Kaleidoskop je podpora lidí s poruchou osobnosti
v plnohodnotném začlenění do společnosti
a zlepšení kvality jejich života.
Lidem s poruchou osobnosti a jejich
rodinám a blízkým poskytujeme tyto
sociální služby:
§ až 18 měsíční pobyt v Terapeutické
komunitě Kaleidoskop — cílem pobytu
v terapeutické komunitě je zajištění psychické stabilizace uživatele a jeho nabytí
schopností vést i se svou nevýhodou plnohodnotný život začleněný ve společenském
a pracovním prostředí.
§ denní ambulantní poradenství v Ambulanci Kaleidoskop — nabízí odborné
sociální poradenství lidem s poruchou
osobnosti a jejich blízkým.

Principy, jimiž se řídíme:
Dobrovolnost: TK stanovuje pravidla a
podmínky služby, uživatel je ten, který se
rozhoduje.
Demokratický a aktivizující přístup:
Uživatelé jsou zapojeni do rozhodovacích
procesů v rámci TK a podílí se na jejím
fungování.
Individualizace podpory: Uživatel
služby je jedinečná osobnost se svými pocity, názory, zkušenostmi. Naším cílem není
uživatele měnit, ale podpořit ho, aby vedl
spokojený život, který je jemu vlastní.
Respekt, rovnost, tolerance: Diskriminace z důvodu příslušnosti k jakékoli skupině je nepřípustná.

Naše cíle
Cíle služby vycházejí z výše uvedeného
poslání:
§ podpořit běžný způsob života u lidí s poruchou osobnosti
§ aktivizovat
§ vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní
vůle, svobodného rozhodování a uvědomování si následků svých rozhodnutí
§ rozvíjet osobnost a vlastní potenciál
§ podporovat porozumění sobě a své
historii
§ podporovat stávající vztahy a rozvoj přirozené vztahové sítě
§ posilovat chování, které je společností
přijímáno
§ působit preventivně proti nadužívání

Flexibilita: Komunita je živý organismus, kde se setkávají potřeba a zájmy
jednotlivce s potřebami a zájmy druhých
lidí.
Odbornost: V TK se pracuje odbornými
postupy a metodami.
Respekt k zajištění lidských práv a
důstojnosti: Lidská práva a práva uživatelů
služby jsou instituty nedotknutelné a plně
respektované.
Uživatel/ka služby je celistvá bytost:
V TK se setkáváme s osobností uživatele
a nejen s projevy jeho poruchy.
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HISTORIE SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Kaleidoskop bylo
založeno 8. dubna 2005 s cílem poskytovat
podporu lidem, kteří trpí poruchou osobnosti. Zakladatelé Jaroslava Jones, Daniel
Suk a Renata Tumlířová vycházeli ze své
praxe v oblasti sociální práce v nestátních
neziskových organizacích. Podnětem
k založení sdružení jim byla zkušenost
s absencí vhodné komplexní služby pro
lidi s poruchou osobnosti na území ČR
a zároveň úspěšně fungující terapeutické
komunity pro tuto skupinu osob v zahraničí.
Zakladatelé navázali úzký kontakt s britskou terapeutickou komunitou v nemocnici
Henderson Hospital nedaleko Londýna,
která jim nabídla odbornou pomoc při zakládání Terapeutické komunity Kaleidoskop.

2007
§ V lednu jsme spustili provoz Ambulance

Kaleidoskop.
§ V březnu jsme rozjeli fundraisingový
projekt Milionový kaleidoskop.
§ 5. září byly naše služby zaregistrovány
Odborem sociálních služeb a zdravotnictví
Magistrátu Hl. m. Praha jako sociální služby poskytované v souladu se zákonem ČR.
§ V záři jsme zahájili roční školení pracovníků ve Standardech kvality sociálních
služeb.
2008

§ V dubnu absolvovali členové terapeutic-

kého týmu vzdělávací program v DBT
vedený školiteli z Behavioral Research and
Therapy Clinics, Department of Psychology,
University of Washington.

Hlavní mezníky
2005
§ 8. dubna bylo Občanské sdružení Kalei-

doskop zaregistrováno Ministerstvem vnitra
ČR.
§ V květnu jsme získali grant z nizozemské nadace SKaN na přípravy projektu
komunity.
2006
§ V červnu jsme získali grant z ESF EU,

projekt terapeutické komunity byl ohodnocen jako druhý nejlepší ze 79.
§ Našimi patrony se stali hudebníci Lenka
Dusilová a James Harries.
§ Stáž programové ředitelky v britské
terapeutické komunitě Henderson Hospital
(náš externí poradce).
§ 13. listopadu jsme spustili provoz Terapeutické komunity Kaleidoskop.
§ Stali jsme se členem mezinárodní
Asociace terapeutických komunit se
sídlem ve Velké Británii, České asociace
pro psychické zdraví a členem oborového
sdružení SKOK.

§ V červnu skončil grant z ESF EU. Záro-

veň došlo k úspěšnému překlenutí financování — získali jsme státní dotaci od MPSV
na období září — prosinec.
§ V červnu 2008 nás navštívili kolegové
z Henderson Hospital, kteří se přijeli podívat, jak se daří nám a našemu programu.
§ V srpnu se vedoucí pracovníci zúčastnili
konference „Containing the Uncontainable“
konané v irském Belfastu.
§ 13. listopadu jsme poprvé uspořádali
Den otevřených dveří pro veřejnost. Za
přítomnosti Lenky Dusilové a Jamese

6

Harriese byla pokřtěna naše vlajka.
§ V listopadu jsme se zúčastnili konference Sociální psychiatrie, kde jsme proslovili
přednášku na téma léčby lidí s poruchou
osobnosti. Dále jsme se zapojili do workshopu „PCA a psychoterapie psychóz“
pořádaného v Denním stacionáři KC Břevnov (Fokus Praha).
§ Spolupracovali jsme s Věrou Chytilovou
na dokumentárním cyklu „České milování“
o různých podobách lásky.
§ Smíchovský Farní sbor Českobratrské
církve evangelické uspořádal v období od
října 2008 do června 2009 cyklus benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl věnován Občanskému sdružení Kaleidokop.

§ 13. listopadu jsme uspořádali Den otev-

řených dveří v novém prostředí komunity.
2010
§ 8. dubna jsme oslavili páté výročí od

založení O.s. Kaleidoskop, připomněli si
nelehké začátky, radostné okamžiky na cestě
i úspěchy, kterých jsme dosáhli.
§ V květnu jsme ve spolupráci s NICM
připravili pro veřejnost přednášku na téma
„Terapeutická komunita jako metoda léčby
poruchy osobnosti“.
§ V červnu jsme se zúčastnili Festivalu
Habrovka, kde jsme měli možnost veřejnosti prezentovat naši činnost a prodávat
kaleidoskopy na podporu naší činnosti.
§ V září jsme přijali pozvání na Suchdolské (p)osvícení, kde jsme na stánku prodávali kaleidoskopy a prezentovali naši
činnost.
§ V listopadu jsme jako již tradičně uspořádali Den otevřených dveří pro veřejnost.
Návštěvníci si měli možnost prohlédnout
prostory naší komunity, poslechnout si
přednášku a promluvit osobně s terapeuty o
všem, co je zajímá.

2009
§ Počátkem roku jsme se dostali do finan-

ční krize díky extrémně nízké dotaci ze
státního rozpočtu, která činila pouhých 25%
plánovaného rozpočtu. Byli jsme nuceni
opustit dosavadní prostory na pražském
Smíchově a přijmout krizová opatření.
Dočasně jsme fungovaliv provizorních
prostorách. Období krize pro nás bylo
výzvou, kterou jsme nakonec úspěšně
zvládli. Došlo ke stmelení pracovního týmu, zhodnocení dosavadních zkušeností
a propracování metodiky. Dále jsme se věnovali přerozdělení kompetencí a změnám
v rozvrhu, které vedly k celkovému snížení
nákladů na provoz služby při zachování její
kvality a efektivity.
§ V březnu jsme uspořádali vzdělávací
workshop pro prezidenty českých a slovenských Rotary klubů v Piešťanech na
Slovensku.
§ V září se Ambulance a Terapeutická
komunita Kaleidoskop přestěhovaly do
nových prostor v Praze 13 — Stodůlky.
Rodinný dům nám umožnil navýšit kapacitu uživatelů sociální služby. Jako velkou
výhodu nových prostor jsme rovněž ocenili
přilehlou zahradu, která poskytuje prostor
pro nejrůznější aktivity a trávení volného
času uživatelů.

2011
§ V dubnu jsme se zúčastnili Veletrhu NGO
pořádaného Nadací Forum 2000.
§ V květnu proběhl benefiční koncert
pořádaný v kapucínském klášteře v Praze
na Hradčanech, jehož výtěžek byl věnován
Terapeutické komunitě Kaleidoskop.
§ V září jsme se zúčastnili Týdne NNO,
který pořádala MČ Praha 5.
§ Ve dnech 3-4. října jsme uspořádali
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konferenci na téma „Terapeutická komunita
a uživatelé s poruchou osobnosti“, které se
zúčastnili zástupci českých terapeutických
komunit.
§ Dne 9. listopadu proběhl Den otevřených
dveří v TK Kaleidoskop.

Market. Svou činnost zde letost představilo
na 200 organizací.
§ V červnu jsme svou činnost prezentovali v rámci dobropovodného programu
na festivalu Habrovka v Praze na Pankráci.
Pro děti jsme měli připravenou malou dílnu,
kde si mohli vytvořit svůj vlastní obrázek na
kaleidoskop.
§ Od 8. do 19. července jsme prezentovali
svou činnost během výstavy sociálních
služeb, která proběhla v atriu radnice
Prahy 13.
§ V září jsme se zúčastnili Svatováclavského jarmarku na Praze 13, jehož
podtitulem bylo „Tak trochu kreativně“. Pro
návštěvníky jsme si proto připravili možnost
dotvoření si kaleidoskopu, který vyrábějí
klienti naší terapeutické komunity.
§ V říjnu jsme podepsali kupní smlouvu na
třípodlažní objekt v Solenicích u Příbrami
a úspěšně tak zakončili dlouholeté hledání
vlastních prostor pro Terapeutickou komunitu.

2012
§ V květnu jsme se zúčastnili NGO Marketu, který pořádá Nadace Forum 2000 v
Národní technické knihovně v Praze.
§ V červnu jsme se veřejnosti představili
během veletrhu Prahy 13, kde se prezentovalo na 30 organizací poskytujících
sociální služby.
§ V listopadu se uskutečnil benefiční
koncert pořádaný v Praze na Hradčanech na
podporu naší činnosti.
§ 14. listopadu proběhl v terapeutické
komunitě Den otevřených dveří.
Hlavní události roku 2013
§ Na jaře jsme se již potřetí v řadě zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO

CO JE PORUCHA OSOBNOSTI
Jde o psychickou poruchu, která je
spíše anomálií než nemocí v pravém slova
smyslu. Tato porucha totiž spočívá v tom, že
některé složky osobnosti jsou příliš zdůrazněny a jiné potlačeny. Dochází tak k určitým
odchylkám od běžného způsobu vnímání,
myšlení, cítění a reagování. Celkově pak lze
mluvit o nevyvážené osobnosti.
Předpokládá se, že poruchy osobnosti
vznikají na základě souhry genetických
předpokladů s negativními vlivy sociálního
prostředí. Často se objevují v návaznosti
na nepříznivé sociální zkušenosti v dětství
a dospívání či vlivem stresových situací
v životě. Mnoho lidí s poruchou osobnosti
v minulosti zažilo závažné týrání, zneužívání, zanedbávání či jiné neuspokojení
základních vývojových potřeb.
Mezi symptomy poruch osobnosti patří:
deprese, úzkosti, náladovost, hyperaktivita

a impulsivita nebo naopak pasivita a přílišné stažení, nízké sebevědomí, pocity
nedostačivosti a samoty, strach a pocit, že
jsem jiný a nikam nepatřím, přílišný důraz
na výkon, strach ze selhání a následná
vyhýbavost, pocity prázdnoty, potřeba
pozornosti, strach z nových situací a změn,
neschopnost fungovat ve vztazích a plnit
běžné úkoly a povinnosti.
Příznaky poruchy osobnosti pronikají do
většiny oblastí lidského osobního a sociálního fungování, proto jimi trpí nejen daná
osoba, ale také její okolí.
Porucha osobnosti jakožto porucha
myšlení, prožívání a chování se rozvíjí
léta — nelze ji proto vyléčit medikací ani
krátkodobou intervencí. V zahraničí se
jako řešení potíží spojených se symptomy
poruchy osobnosti osvědčil pobyt v terapeutické komunitě.
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KALEIDOSKOP
Terapeutická komunita Kaleidoskop je
prvním zařízením svého druhu v České
republice — terapeutickou komunitou
zaměřenou na cílovou skupinu lidí s poruchou osobnosti. Její zahájení bylo podpořeno Evropským sociálním fondem.
Metodika sociální služby je postavena na
modelu zahraničního zařízení — britské
terapeutické komunity Henderson Hospital,
jejíž úspěšnost byla ověřena více jak padesátiletým fungováním.
Sociální služba terapeutická komunita
nabízí dlouhodobý rezidenční pobyt se
strukturovaným terapeutickým programem,
a to současně až 14 lidem starším 18 let,
kteří trpí závažnou poruchou osobnosti.
Služba je poskytována nepřetržitě. Do
komunity jsou přijímáni lidé, u kterých
selhaly všechny ostatní možnosti léčby a
terapeutického působení. Cílem pobytu
v komunitě je zajištění psychické stabilizace uživatele a jeho nabytí schopností vést
i se svou nevýhodou plnohodnotný život.
Usilujeme o to, aby si uživatelé po ročním
pobytu v komunitě vyhledali práci nebo dokončili vzdělání, našli samostatné bydlení,
navazovali a udržovali uspokojivé vztahy a
věnovali se volnočasovým aktivitám.
Terapeutická komunita Kaleidoskop
nabízí lidem trpícím sociálním vyloučením
sociálně–terapeutický program v délce
jednoho roku. Ten obsahuje skupinovou a
individuální terapii, pracovní terapii, psychoedukaci, trénink sociálních dovedností,
kreativní terapii, pohybové, relaxační a
volnočasové aktivity. Podstatnou složkou
programu je režimová komunitní léčba, kdy
se uživatelé systematicky podílí na každodenním provozu komunity, jsou zapojeni
do rozhodovacích procesů a jsou aktivní
v hledání cest ke změně své i těch druhých.
Každodenní život v komunitě, společné
aktivity a soužití nabízí interakce, zkušenosti a zpětnou vazbu, ze kterých lze získat

porozumění současných potíží a vyzkoušet
si nové způsoby chování, komunikace a
řešení problémů. Snažíme se budovat atmosféru bezpečí a zájmu o druhého, vytvářet
prostor pro sdílení pocitů, problémů, zážitků a zkušeností, aby mohly být následně
zpracovány a umožnily pochopení sebe i
druhých.
Uživatelé během pobytu zastávají nejrůznější funkce, z nichž je každá učí jiným
dovednostem potřebným v běžném životě.
Učí se tak například provázet nové členy v
komunitě, organizovat a vést volnočasové
aktivity, rozdělovat a plánovat práci, vést
komunitní setkání a samozřejmě i vykonávat běžné činnosti jako jsou vaření, praní,
úklid, nákupy, péče o dům a zahradu, atp.
Celkově, terapeutická komunita představuje vysoce strukturované prostředí s jasně
definovanými pravidly a hranicemi, které
kopírují normy širší společnosti. Umožňuje
tak internalizaci vnitřní struktury a integraci
původně vyděleného člověka do společenství lidí, které se pak stává branou pro
jeho začlenění zpět do běžného života.
Po absolvování programu mohou uživatelé žádat o prodloužení pobytu až o dalších
6 měsíců, během kterých se za pomoci
sociálního pracovníka zařazují do běžné
společnosti, vyhledávají zaměstnání a bydlení a připravují se na nezávislý samostatný
život.
Základní pravidla v komunitě:
Bezpečné prostředí – žádné násilí (ani
psychické) směrem k sobě, druhým nebo
vybavení, žádné krádeže.
Čistá hlava – žádné drogy, alkohol,
nepředepsané léky.
Společné soužití – respekt k soukromí,
klid, pořádek, kouření pouze ve vyhrazených prostorech.
Aktivita a spolupráce – účast na programu, odpovědný přístup, aktivní přístup
ke změně.
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AMBULANCE KALEIDOSKOP
Ambulance Kaleidoskop poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem
s poruchou osobnosti, jejich blízkým a odborné i laické veřejnosti. Tuto službu nabízí formou telefonické, osobní či písemné
konzultace. Kromě konzultací týkajících
se problematiky poruch osobnosti nabízí
Ambulance Kaleidoskop také individuální
či skupinové terapie lidem s poruchou
osobnosti a jejich rodinám.

na čekací listině jak do TK Kaleidoskop, tak
do jiných služeb
§ krizová intervence
§ individuální a skupinová sociální terapie
pro uživatele, kteří ukončují jakoukoli
formu terapie a potřebují asistenci při přechodu do běžného života a zaměstnání a
podporu při udržení dosažených výsledků
a pokroku

Lidem s poruchou osobnosti nabízí
Ambulance Kaleidoskop tyto služby:
§ poradenství lidem, kteří hledají odbornou
pomoc, a to jak v Terapeutické komunitě
Kaleidoskop, tak v jiných zařízeních (např.
v denním stacionáři, formou individuální
psychoterapie, atd.)
§ orientace v sociálních a zdravotních
službách, případně podpora při jejich
vyhledání a kontaktování, či orientace
na trhu práce a vzdělávání a v sociálněprávních záležitostech. Ambulance také
poskytuje nácvik praktických dovedností a
psychoedukaci
§ pravidelné konzultace a sociálně
terapeutické aktivity pro žadatele umístěné

Rodinám a blízkým těch, kteří trpí poruchou osobnosti, nabízí Ambulance
Kaleidoskop tyto služby:
§ informace a psychoedukace pro rodiny
a blízké osob s poruchou osobnosti
§ informace pro zástupce osob s poruchou
osobnosti (psychiatři, sociální pracovníci,
atd.)
§ databáze organizací a odborníků, kteří
přicházejí do kontaktu s lidmi s poruchou
osobnosti (psychiatrické léčebny, psychologické a sociální poradny, psychiatrické
ambulance, domy na půli cesty, azylové
domy, terapeutické komunity

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A VÝSLEDKY SLUŽEB V ROCE 2013
Terapeutická komunita Kaleidoskop
V Terapeutické komunitě Kaleidoskop
pracovalo 7 sociálních terapeutů (na 6
úvazku celkem), administrativní pracovnice
(na 0,5 úvazku) a odborná ředitelka (na 1
úvazek).
Do programu Terapeutické komunity
se zapojilo celkem 40 osob (22 žen a 18
můžů). Vzhledem k náročnosti programu
a potřebě silné osobní motivace se 14
uživatelů rozhodlo program dobrovolně
ukončit během prvního měsíce, dalších

8 klientů odešlo v průběhu prvních tří
měsíců. Úspěšně ukončilo celý program
7 uživatelů. Zbylých 11 uživatelů pokračuje
v komunitním programu. Průměrný věk
uživatelů činil 28 let, průměrný počet předchozích hospitalizací činil 4 hospitalizace,
průměrná doba pobytu v TK odpovídala
5 měsícům.
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Ambulance Kaleidoskop
V Ambulanci Kaleidoskop pracovali
dva sociální pracovníci (dohromady na 0,5
úvazku) a jedna koordinátorka a odborná
ředitelka (na 0,1 úvazku). Pracovníci Ambulance poskytli konzultace v celkovém rozsahu 527 hodin přímé péče.
Služeb Ambulance využilo 150 osob,
z toho bylo 122 lidí s poruchou osobnosti;

28 příbuzných a blízkých lidí s poruchou
osobnosti.
Víme, že jsme odbornými poradenskými
službami přispěli k lepší orientaci v možnostech řešení situace lidí s poruchou osobnosti a jejich blízkých. Službu Ambulance
nadto ocenili i odborní pracovníci jiných
sociálních služeb.

„Do Kaleidoskopu jsem přišla po mnoha letech strastí. Neustále jsem balancovala na
okraji schopnosti a neschopnosti fungovat v běžném životě. Nevěděla jsem, kde je problém.
Někdy se mi dařilo být celkem úspěšná v zaměstnání, doma, mezi známými. Ale jakoby to vše
bylo vykoupeno obrovským vynaložením sil, které se střídalo se zoufalými propady nálad,
pocitů nedostatečnosti a marnosti. Ač jsem se snažila, neuměla jsem si pomoci. Postupem
času jsem začala docházet do psychiatrické ambulance, kde jsem hledala pomoc. Zpravidla
však šlo o pouhé sledování mého zdravotního stavu, které nepřinášelo větší změny v mé
životní situaci. Když jsem objevila možnost pobytu v terapeutické komunitě, viděla jsem to
jako poslední šanci vymotat se ze začarovaného kruhu. První dny v komunitě byly pro mě
neuvěřitelně těžké. Ze dne na den jsem začala žít se spoustou lidí. Každý den a doslova i
noc byly pro mě náročné psychicky i fyzicky. Všichni jsme byli téměř neustále spolu, nešlo
se nikam skrýt a ani utéci, před nikým ani před sebou. Moc jsem chtěla a měla motivaci
zůstat tady celý rok a absolvovat kompletně terapeutický program. Toho, co jsem tu za 365
naplněných dní zakusila, vyzkoušela, překonala, probrečela, prosmála, prožila - bylo jak
za 10 let. Poznala jsem přijetí a pochopení od druhých. Hodně jsem se o sobě dozvěděla,
nabyla větší sebejistoty, poznala své hranice a získala novou naději, že mohu žít radostnější
život. Komunita mi dala mnoho pozitivních zkušeností. Novou chuť postavit se na vlastní
nohy. Ale hlavně odvahu zase věřit lidem a pustit si je do svého života.“
uživatelkaTK Kaleidoskop
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ZE ŽIVOTA V KOMUNITĚ
Během roku podnikáme s klienty několik
výjezdních akcí do přírody. Je to vždy
příležitost, jak vystoupit ze struktury komunitního programu, trochu si odpočinout a
zároveň zažít nové a nečekané situace, které
vyžadují součinnost a spolehnutí se jeden
na druhého. Výjezdní akce tak pomáhá celý
kolektiv utužit a pročistit vzájemné vztahy.
Letos jsme se poprvé v historii vydali na
zimní běžkařský pobyt. Sportování na lyžích
si nakonec všichni navzodory počátečním
obavám užili.

V letních měsících jsme uskutečnili
sjíždění Vltavy, zúčastnili jsme se sportovní
olympiády terapeutických komunit a také
jsme podnikli pěší výlet s batohy na zádech
napříč Lužickými horami. Dokonce jsme
putovali i u německých sousedů, kde někteří
z nás vyzkoušeli horolezení via ferraty.

Začátkem května jsme již třetím rokem zavítali na kozí ekofarmu. Během týdne jsme
střídavě pomáhali s hospodářskými pracemi
a střídavě vyráželi na výlety do malebného
kraje České Kanady. Vyjeli jsme si také na
koních a dokonce zhlédli i výlov rybníku.

AKCE PRO BÝVALÉ KLIENTY
Během roku pořádáme dvě až tři společné
sobotní akce pro bývalé uživatele, kteří
absolvovali terapeutický program v komunitě. Pro bývalé uživatele je to příležitost
ohlédnout se zpátky, setkat se s přáteli a
sdílet, co je nového. Současní uživatelé
pak mají možnost strávit den s úspěšnými
absolventy programu, podělit se s nimi o své
zážitky, obavy i touhy, případně načerpat
povzbuzení na cestu dál.

Výlet do Šárky, červen 2013

12

PRO VEŘEJNOST
Bližší povědomí o diagnóze poruchy osobnosti a možnostech, jak s touto duševní
poruchou odborně pracovat, se snažíme
veřejnosti přiblížit prostřednictvím přednášek a článků v odborných i neodborných
časopisech. Mimoto seznamujeme veřejnost s problematikou poruch osobnosti
také na nejrůznějších festivalech a kulturních akcích, kde prezentujeme svou činnost. Letos jsme se zúčatnili mimo jiné

kulturního festivalu Habrovka, veletrhu
neziskových organizací NGO Market, či
Svatováclavského jarmarku na Praze 13.
Studentům, psychologům i širší veřejnosti
nabízíme možnost exkurze do Terapeutické
komunity Kaleidoskop. Zájemci mohou
tímto způsobem nahlédnout do problematiky
poruch osobnosti a dozvědět se o principech
a metodách práce terapeutické komunity
s lidmi, kteří některou z forem poruch
osobnosti trpí. Studentům psychologických
a terapeutických oborů dále nabízíme
možnost týdenní stáže v Terapeutické
komunitě.
Na podzim jsme v terapeutické komunitě
uspořádali Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory
komunity, poslechnout si naší prezentaci
a popovídat si s pracovníky o všem, co je
zajímalo.

festival Habrovka, červen 2013

SPOLUPRÁCE S RODINOU
Naší snahou je také zapojit do procesu
léčby rodiny a blízké užitelů. Z tohoto
důvodu jsme začali pravidelně organizovat
tzv. rodinné soboty. Naším záměrem bylo
přizvat blízké našich klientů, představit
jim terapeutický tým, rodinný domek a
nabídnout ochutnávku z komunitního
programu. V rámci tohoto sobotního setkání
také promítáme fotky z komunitních
akcí, hrajeme hry atd. Klienti mohou
společně se svými rodiči či partnery také
využít možnosti osobní schůzky se svým
individuálním garantem. Tyto akce se nám
osvědčily, proto v nich budeme i nadále
pokračovat.

Rodinná sobota, srpen 2013
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří naši činnost podpořili a pomohli nám pomáhat.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili zakoupením kaleidoskopu.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali a věnovali nám svou důvěru.
Děkujeme:
Dipl. KT Beate Albrich, Janova dílna, Jaroslava Jones, Knihy Dobra, MPSV, Magistrát
hlavního města Praha, Městská část Praha 13, Nadace Charty 77, MUDr. Petr Nevšímal,
Pankrác, a.s., Potravinová banka Praha, o.s, Škola Jógy Karakal, a další.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Níže uvádíme základní přehlednou tabulku výnosů a nákladů. Podrobné rozčlenění naleznete v přílohách.

VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony
a zboží

855 000

Přijaté příspěvky

58 000

Provozní dotace

2 923 000

Celkem

3 836 000
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Spotřebované nákupy

554 000

Služby

802 000

Osobní náklady

2 430 000

Daně a poplatky

1 000

Ostatní náklady
Odpisy, prodaný
majetek, tvorba rezerv a
opravných položek
Poskytnuté příspěvky

9 000

Celkem

3 834 000

36 000
2 000

výet položek podle
vyhlášky . 504/2002 Sb.

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

ve znní vyhlášky . 476/2003 Sb.

ke dni 31.12.2013
(v tisících K)
Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní
jednotky

I
26996839

Obanské sdružení Kaleidoskop
Jiínská 1979/39
Praha 3
130 00

íslo
ádku

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

Souet . 2+10+21+29

1

Souet . 3 až 9

2

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10
11

2. Umlecká díla, pedmty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí

14

5. Pstitelské celky trvalých porost

15

6. Základní stádo a tažná zvíata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek

14

390

2801
81

390

2607
113

-404

-149

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20
Souet . 22 až 28

21

1. Podíly v ovládaných a ízených osobách

22

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Pjky organizaním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé pjky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanní majetek

27

7. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

2652
14

9
Souet . 11 až 20

1. Pozemky

III. Dlouhodobý finanní majetek celkem

Stav k prvnímu dni úetního Stav k posled. dni úetního
období
období

28
Souet . 30 až 40

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právm

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

7. Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí

36

8. Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

15

-14

-36
-390

-113

íslo
ádku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

Souet . 42+52+72+81

41

Souet . 43 až 51

42

1. Materiál na sklad

43

2. Materiál na cest

44

3. Nedokonená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. Zvíata

48

7. Zboží na sklad a v prodejnách

49

8. Zboží na cest

52
53

2. Smnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zamstnanci

58

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdravotního pojištní

59

8. Da z píjm

60

9. Ostatní pímé dan

61

10. Da z pidané hodnoty

62

11. Ostatní dan a poplatky

63

12. Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem

64

13. Nároky na dotace a ost. zútování s rozp. orgán územ. samospráv. celk

65

14. Pohledávky za úastníky sdružení

66

15. Pohledávky z pevných terminovaných operací

67

16. Pohledávky z vydaných dluhopis

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné úty aktivní

127

152

60
66
1

85
66
1

1251
88

566
102

1163

464

4
4

17
17

1382

3398

70

19. Opravná položka k pohledávkám

71
Souet . 73 až 80

72

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Úty v bankách

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. Poízovaný krátkodobý finanní majetek

79

8. Peníze na cest
IV. Jiná aktiva celkem

746
11
11

51
Souet . 53 až 71

1. Odbratelé

III. Krátkodobý finanní majetek celkem

1382

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem

Stav k prvnímu dni úetního Stav k posled. dni úetního
období
období

80

Souet . 82 až 84

81

1. Náklady píštích období

82

2. Píjmy píštích období

83

3. Kursové rozdíly aktivní

84

. 1+41

AKTIVA CELKEM

16

85

íslo
ádku

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem
I. Jmní celkem

Souet . 87 + 91

86

Souet . 88 až 90

87

1. Vlastní jmní

88

2. Fondy

89

3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk

90
Souet . 92 až 94

II. Výsledek hospodaení celkem
1. Úet výsledku hospodaení

92

2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení

93

3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.

Cizí zdroje celkem

94
Souet . 96+98+106+130

95

. 97

96

I. Rezervy celkem
1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem

91

2. Vydané dluhopisy

100

3. Závazky z pronájmu

101

4. Pijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé smnky k úhrad

103

6. Dohadné úty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky

30

30

1031
131
274
626
321

1033
2
131
900
2335

1600

291
1

1600
699
408

70
10

69
8

1

1

133

134

76

79

30

36

105
Souet . 107 až 129

106

1. Dodavatelé

107

2. Smnky k úhrad

108

3. Pijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zamstnanci

111

6. Ostatní závazky vi zamstnancm

112

7. Závazky k institucím soc. zabezpení a veejného zdravotního pojištní

113

8. Da z píjm

114

9. Ostatní pímé dan

115

10. Da z pidané hodnoty

116

11. Ostatní dan a poplatky

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpotu

118

13. Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních samosprávných celk

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl

120

15. Závazky k úastníkm sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvry

124

19. Eskontní úvry

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

22. Dohadné úty pasivní

128

23. Ostatní krátkodobé finanní výpomoci

129
Souet . 131 až 133

1. Výdaje píštích období

130
131

2. Výnosy píštích období

132

3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM

1063
30

98
99

IV. Jiná pasiva celkem

1061
30

97
Souet . 99 až 105

1. Dlouhodobé bankovní úvry

III. Krátkodobé závazky celkem

Stav k prvnímu dni úetního Stav k posled. dni úetního
období
období

30

36

1382

3398

133

. 86 + 95

Sestaveno dne: 4.6.2014
Podpisový záznam:

17
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Výet položek podle
vyhlášky . 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v tisících K)
Název a sídlo úetní
jednotky

I
26996839

OS Kaleidoskop
Jiínská 1979/39
Praha 3, 130 00

íslo
ádku
A.

Náklady

1

I.

Spotebované nákupy celkem

2

II.

1. Spoteba materiálu

3

2. Spoteba energie

4

3. Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboží

6

Služby celkem

7

5. Opravy a udržování

8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby
III.

11

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

IV.

13

10. Zákonné sociální pojištní

14

11. Ostatní sociální pojištní

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Dan a poplatky celkem

18

14. Da silniní

19

15. Da z nemovitostí

20

16. Ostatní dan a poplatky
V.

VI.

VII.

hospodáská

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

celkem

2 952
182
26
156

882
372
348
24

3 834
554
374
180

341

461
4
46

802
4
46

341
2 429
1 823
597

411
1

752
2 430
1 823
597

9

1
1

10
1

1
9

1
9

21

Ostatní náklady celkem

24. Jiné ostatní náklady

30

9

9

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

36

36

36

36

2

2

2

2

882

3 834

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26. Zstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté píspvky celkem

38

31. Poskytnuté píspvky zútované mezi organizaními složkami

39

32. Poskytnuté lenské píspvky
VIII.

innosti
hlavní

40

Da z píjm celkem

41

33. Dodatené odvody dan z píjm

42

Náklady celkem

43

18

2 952

íslo
ádku
B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1. Tržby za vlastní výrobky

46

2. Tržby z prodeje služeb

47

3. Tržby za prodané zboží

48

Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem

D.

hospodáská

2 981

celkem

855
855
8
847

3 836
855
8
847

49

4. Zmna stavu zásob nedokonené výroby

50

5. Zmna stavu zásob polotovar

51

6. Zmna stavu zásob výrobk

52

7. Zmna stavu zvíat

53

Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizaních služeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zútování fond

65

18. Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a opravných položek celkem

67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20. Tržby z prodeje cenných papír a podíl

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finanního majetku

71

23. Zútování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku

73

25. Zútování opravných položek

74

Pijaté píspvky celkem

75

26. Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami

76

27. Pijaté píspvky (dary)

77

28. Pijaté lenské píspvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

Výnosy celkem
C.

innosti
hlavní

81

Výsledek hospodaení ped zdanním

82

34. Da z píjm

83

Výsledek hospodaení po zdanní

84

Sestaveno dne: 4.6.2014
Podpisový záznam:
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58

58

58

58

2 923
2 923
2 981
29

855
-27

2 923
2 923
3 836
2

29

-27
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Píloha k úetní závrce
Obanské sdružení Kaleidoskop
k 31. 12. 2013

Píloha k úetní závrce

Obanské sdružení Kaleidoskop
k 31. 12. 2013
Píloha je zpracována v souladu s Vyhláškou . 504/2002 Sb., kterou se provádí nkterá ustanovení
zákona o úetnictví . 563/1991 Sb. Údaje pílohy vycházejí z úetních písemností úetní jednotky
(úetní doklady, úetní knihy a ostatní úetní písemnosti) a z dalších podklad, které má úetní
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících K, pokud není uvedeno jinak.
V píloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanní, majetkové a dchodové situace
úetní jednotky z hlediska externích uživatel. Za významný íselný údaj se považuje položka úetní
závrky pesahující ástku vypotenou jako 1% obratu úetní jednotky.

l. I Obecné údaje
1. Popis úetní jednotky
Název: Obanské sdružení Kaleidoskop
Sídlo: Jiínská 1979/39, 130 00 Praha 3
IO: 26996839

Právní forma: obanské sdružení
Rozhodující pedmty innosti:
-

nezisková organizace sloužící domácnostem.

l. II. Používané úetní metody, obecné úetní zásady a zpsoby
oceování
2.1. Zpsob ocenní majetku
a) Zásoby
Útování zásob
- provádno zpsobem B evidence zásob
Výdaj zásob ze skladu je útován
- metodou prmrných cen.
Ocenní zásob
• oceování zásob vytvoených ve vlastní režii není provádno,
• oceování nakupovaných zásob je provádno:
- ve skutených poizovacích cenách zahrnujících:
- cenu poízení,
- vedlejší poizovací náklady: - dopravné,
- clo,
- provize,
- obaly,
- skonto.
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b) Ocenní cenných papír a majetkových úastí
Ve sledovaném úetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové úasti.

2.2. Zmny oceování, odpisování a postup útování
-

ve sledovaném úetním období nedošlo v úetní jednotce k žádným zmnám.

2.3. Opravné položky k majetku
-

v roce 2013 nebyly tvoeny opravné položky vzhledem ke skutenému stavu aktiv úetní jednotky.

2.4. Odpisování
-

odpisový plán je sestaven podle ustanovení § 28 zák. 586/1992 Sb. z hlediska zatídní a roku
poízení,
úetní odpisy se provádjí sazbou ve výši sazby daových odpis.

2.5. Pepoet cizích mn na eskou mnu
-

používá se aktuální kurs vyhlašovaný denn NB.

l. III. Doplující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanní situace úetní jednotky
Doplující údaje k ROZVAZE:

Veškeré údaje vyplývají pímo z pedloženého výkazu rozvahy aktiv a pasiv.
Doplující údaje k VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT:

Veškeré údaje vyplývají pímo z pedloženého výkazu zisku a ztráty.

2. Významné události po datu úetní závrky
-

do data, kdy byly úetní výkazy schváleny k pedání mimo úetní jednotku, nenastaly žádné
významné události

3. Doplující informace o hmotném a nehmotném majetku
a) Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Úetní jednotka vlastní pouze nemovitost v obci Solenice spolen se souvisejícími pozemky. Žádný
jiný hodnotou významný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek úetní jednotka nevlastní.
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b) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Úetní jednotka vykazuje veškerý majetek v úetnictví dle zásad uvedených v zákon o úetnictví
.563/1991 Sb. a v píslušných provádcích pedpisech.
c) Hmotný majetek zatížený zástavním právem
Zástavní právo k hmotnému majetku nebylo ve sledovaném období zízeno.
d) Dlouhodobý hmotný majetek poízený formou finanního pronájmu
Nebyla uzavena žádná smlouva o finanním pronájmu.

4. Doplující informace ke stanovení základu dan z píjm právnických osob
Úetní jednotka stanovila základ dan z píjm právnických osob podle ustanovení § 18, odst. 2 a
odst. 4 zákona o daních z píjm . 586/1992 Sb., ve kterém je stanoveno jaké píjmy obanského
sdružení nejsou pedmtem dan. V roce 2013 se jednalo o dary v celkové výši 58 tis. K podle
ustanovení § 18, odst. 2 zákona o daních z píjm .586/1992 Sb., a podle ustanovení § 18, odst. 4
zákona o daních z píjm . 586/1992 Sb. o dotace na hlavní innost z rozpotu Magistrátu hlavního
msta Prahy v celkové výši 286 tis. K, M Praha 13 v celkové výši 10 tis. K, Stedoeského kraje
v celkové výši 140 tis. K a Ministerstva práce a sociálních vcí R v celkové výši 2.487 tis. K.
Pedmtem dan za období roku 2013 byly píjmy z vedlejší innosti v celkové výši 855 tis. K
(související náklady v celkové výši 882 tis. K). Veškeré náklady s výjimkou náklad na vedlejší
innost byly vynaloženy v rámci hlavní innosti a byly proto vyloueny podle ustanovení § 23, odst. 5
zákona o daních z píjm .586/1992 Sb. Prostedky obdržené z pijatých dar byly ádn vykázány a
použity v souladu s probíhajícími projekty, na které byly dary poskytnuty.

l. IV. Ostatní informace
Veškeré informace vyplývají pímo z pedložených výkaz úetní závrky a veškeré doplující
informace k nim byly uvedeny v této píloze. Ostatní povinné body pílohy k úetní závrce se netýkají
této úetní jednotky.

Sestaveno dne:

Sestavil:

6. 6. 2014

Ing. David Šoffer

Podpis statutárního zástupce:
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