VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s.
ZA ROK 2014
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Osobní automobil Transit

460 000,00 Kč

Oprávky k movitým věcem

-

230 000,00 Kč

Finanční prostředky v pokladně

8 763,00 Kč

Finanční prostředky na bankovním účtě

1 911 695,95 Kč

Odběratelé - pohledávky

- Kč

Poskytnuté zálohy

261 903,75 Kč

AKTIVA CELKEM

2 412 362,70 Kč

Závazky vůči dodavatelům

16 003,83 Kč

Ostatní závazky

10 000,00 Kč

Závazky vůči zaměstnancům

165 987,00 Kč

Sociální zabezpečení - odvody

159 079,00 Kč

Ostatní přímé daně

43 996,00 Kč

Časové rozlišení energií

172 177,41 Kč

Příspěvky na akce příštích období

163 498,23 Kč

Výnosy příštích období

30 000,00 Kč

Vlastní jmění

570 677,00 Kč

Nerozdělený zisk z minulých let

1 009 465,50 Kč

PASIVA CELKEM

2 340 883,97 Kč

HOSPODÁŘSKÝ ZISK K 31.12.2014

71 478,73 Kč

STŘEDISKO
Denní stacionář
Chráněné bydlení
rehabilitační pobyty
vedlejší činnost

NÁKLADY
3 647 905,59 Kč
2 200 770,00 Kč
336 982,97 Kč
115 000,00 Kč

VÝNOSY
3 647 905,59 Kč
2 200 770,00 Kč
336 982,97 Kč
186 478,73 Kč

HV 2014
- Kč
- Kč
- Kč
71 478,73 Kč

celkem

6 300 658,56 Kč

6 372 137,29 Kč

71 478,73 Kč

Zdroj
poskytnuté
dotace

Registrační
(Evidenční) číslo
služby

Název služby

Druh služby

Poskytnutá
neinvestiční dotace

MPSV

6856235

Domov Sedlec SPMP
o.p.s.

Denní stacionáře

1.881.000,--

MPSV

6816677

Domov Sedlec SPMP
o.p.s.

Chráněné bydlení

1.343.000,--
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3.224.000,--

HMP

066NOS/1 DS

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Denní stacionáře

436.500,--

HMP

066NOS/2 CB

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Chráněné bydlení

360.000,--

Celkový dar HMP na soc. služby Domova Sedlec SPMP o.p.s

796.500,--

MHMP

436.500,--

MHMP

360.000,--

MPSV

1.881.000,--

MPSV

1.343.000,--

MČ Praha 6

150.000,--

MČ P6

50.000,--

příspěvky klientů stravné

418.943,--

příspěvky klientů stravné

166.430,--

příspěvky na péči

617.737,--

příspěvky na péči

189.160,--

57.490,--

tréninkové lůžko

2.700,--

ostatní vlastní zdroje
dary

86.213,27

úroky

22,32

součet

3.647.905,59

PŘÍJMY 2014
tržby za vlastní výrobky
tržby za služby
dary
ostatní příspěvky
součet

VÝDAJE 2014
opravy, údržba, revize
odpis automobilu
poh.hmoty

příspěvky ubytování
ostatní vlastní zdroje
součet

89.100,-380,-2.200.770,--

výnosy celkem
2 342,00 Kč
21 350,00 Kč
47 786,73 Kč
115 000,00 Kč

186 478,73 Kč
náklady celkem
115 000,00 Kč

součet

115 000,00 Kč

HV 2014

71 478,73 Kč

Výrok dozorčí rady
Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření organizace Domova Sedlec SPMP o.p.s.
za rok 2014.
Dozorčí rada přijala usnesení.
1.

2.

Výsledky auditu a kontrol jsou bez závad, na základě hodnocení inspekce sociálních služeb
jsou průběžně plněna uložená nápravná opatření, která budou popsána v písemné zprávě
o plnění a doručena na adresu kontrolního orgánu do 1. 7. 2015.
Obecně prospěšná společnost Domov Sedlec SPMP o.p.s. plní úkoly v souladu se svým
posláním.

Dozorčí rada schvaluje:
Výroční zprávu za rok 2014, kterou předkládá předsedkyně správní rady Jana Lencová.

Výrok auditora
Odpovědnost auditora
Odpovědnos auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k ﬁnančnímu hospodaření
Domova Sedlec SPMP o.p.s. za rok 2014 a k dodržení podmínek pro použi prostředků výše
uvedených účelových dotací.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje ﬁnanční pozici
Domova Sedlec SPMP o.p.s., její ﬁnanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2014
do 31.12.2014.
Nebylo zjištěno porušování povinnos příjemce z hlediska výše a účelovos přidělené dotace
ze státního rozpočtu. (celé znění ve Zprávě nezávislého auditora k projektu 2014)

Výrok zní bez výhrad
„V roce 2014 při čerpání daru č. DAH/04/05/004533/2014 schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2070 ze dne 19. 8. 2014 bylo postupováno v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnu daru
a byly splněny povinnos stanovené smlouvou. Nebylo zjištěno porušování povinnos příjemce
z hlediska výše a účelovos přidělené dotace ze státního rozpočtu“.
„V roce 2014 při čerpání neinves ční dotace dle evidenčního čísla projektu P0211/2014
podpořeného neinves ční dotací z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu bylo postupováno
v souladu s podmínkami stanovenými Rozhodnu m č. 2 o poskytnu neinves ční dotace
ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2014 i dle Metodiky MPSV ČR
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2014“.
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Zpráva o činnos sociálních služeb za rok 2014
V souladu s „Registrací“ jsme dodrželi základní činnos a kapacitu poskytovaných služeb Denního
stacionáře:
 Poskytovali jsme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Poskytovali jsme stravu nebo pomoc při zajištění stravy.
- Pomáhali jsme k maximální samostatnos při přípravě svačin, volbě skladby jídelníčku,
pros rání, ohřevu a vydávání obědů, stolování a následnému úklidu kuchyně.
 Výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos
a) Vzdělávací: Navazovali jsme na dosažené vědomos , případně stupeň vzdělání, vypracovávali
jsme individuální vzdělávací plány.
b) Ak vizační činnos : Formou práce ve skupinách byly rozvíjeny potřebné dovednos směřující
k osamostatnění v přípravě stravy, úklidových činnostech, v péči o dům a zahradu.
c) Výchovné činnos : V rámci výchovné činnos jsme pomáhali při maximální socializaci
v kolek vu vrstevníků, v rodině, v partnerských vztazích i při komunikaci v běžném prostředí.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
- Prostřednictvím společenských, kulturních a pobytových akcí jsme usilovali o maximální
otevřenost a kontakt se společenským prostředím (Dny otevřených dveří, plesy, prezentace
výrobků, účast na divadelních fes valech, integrační programy, zahradní slavnos ).
 Sociálně terapeu cké činnos
- Rozvojem skupinových a vlastních ak vit (divadelní kroužek, keramický kroužek, výtvarný
kroužek, plavání, vodácký kroužek, turis cký kroužek a sportovní kroužek) jsme dávali možnost
maximálního uplatnění individuálních zájmů uživatele.
 Poskytovali jsme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos
 Poskytovali jsme základní sociální poradenství
 Nacvičovali jsme dosažení maximální samostatnos v péči o vlastní osobu, hygienu, oblékání,
úpravu zevnějšku a dodržování zdravého životního stylu.
 Podporovali jsme vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovednos
- Zácvikem v nabízených pracovních skupinách (pomocný kuchař, pomocný zahradník, pomocný
zdravotník) a v dílně jsme rozvíjeli pracovní návyky a dovednos , a následně zajišťovali externí
spoluprací s organizací Rytmus a Nezávislý život podporované zaměstnávání.
 Pracovní oblast:
- Na uplatnění uživatelů na trhu práce jsme kladli velký důraz. Pokud je to v individuálních
možnostech a schopnostech uživatele, snažili jsme se o maximální podporu nalezení zaměstnání
mimo naše zařízení. V tomto případě jsme využívali nabídky služeb organizace Rytmus.
- V případě, že zdravotní pos žení neumožňovalo pracovní uplatnění mimo naše zařízení, nabízeli
jsme o zprostředkování pracovního uplatnění prostřednictvím organizace Nezávislý život přímo
v objektu zařízení. Snažili jsme se o podporu i minimální možnos zaměstnání prostřednictvím
zaměstnavatele Progrespo. V takovém případě bylo možné na zaměstnání, vzhledem k dobré
dostupnos a s ohledem na maximální komfort uživatele, navázat našimi službami (např. zajištění
stravy, sociálně terapeu ckých činnos atd.)
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PROSINEC
Stacionář:

Rehabilitační pobyt ve Strážném v Krkonoších, Botanická zahrada – prohlídka
skleníku Fata Morgana, Vánoční posezení v Domově Sedlec, Vánoční trhy
Chráněné bydlení: vánoční posezení v bydlení
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