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Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás formou výroční zprávy Centra pro zdravotně postižené Středočeského
kraje seznámila s naší prací a hospodařením v roce 2011.
Jsme neziskovou organizací, zajišťující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
a seniory. Naše finanční zdroje čerpáme především z dotací, grantů nebo sponzorských
darů. Proto bych chtěla prostřednictvím této zprávy poděkovat všem, kteří nás podpořili
v naší snaze o zlepšení kvality života našich klientů a umožnili nám pokračovat v naší
činnosti. Především děkuji: MPSV ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje, MHMP,
městským a obecním úřadům a všem ostatním dárcům za jejich pomoc a podporu našeho
Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje v roce 2011.

Ing. Helena Nováková
ředitelka CZP Středočeského kraje

V Praze, 15. 5. 2012
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Základní informace o organizaci
Základní údaje
Název:
Sídlo:
Kontakty:
IČO:
Bankovní spojení:
Právní forma:

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
U Skládky 4, 190 00 Praha 9
284 818 767, e-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz
265 945 44
180 243 244/0300
Občanské sdružení, registrované u MV ČR
pod č. j. VS/1 -1/50370/02 -R ze dne 7. 7. 2003

Zakladatelé:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP)
Sdružení pro životní prostředí (NIPI)
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN)
Svaz tělesně postižených v ČR (STP)

Výkonný výbor:
Předseda:
Členové:

Jaroslav Nesměrák (STP)
Dagmar Radilová (SNN)
Lenka Radoměřská (STP)
Jana Zajíčková (NIPI)
Bc. Radka Švecová (NRZP)

Statutární zástupci organizace:
Předseda výkonného výboru:
Jaroslav Nesměrák
Ředitelka CZP Středočeského kraje: Ing. Helena Nováková

Hlavním posláním CZP Středočeského kraje je přispívat ke zkvalitnění
života osob se zdravotním postižením a seniorů, napomáhat jejich integraci
do společnosti a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
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Představení organizace
Centrum pro zdravotně postižené (CZP) Středočeského kraje (SK) je nezisková
organizace, která ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením a
seniorům. Naše sociální služby jsou určeny všem osobám v tíživé sociální situaci, ve které
se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení nebo vysokého věku. Jsou
poskytovány všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a to,
zda se klient nachází v obtížné sociální situaci nebo je jí teprve ohrožován. Při poskytování
sociálních služeb jsou dodržovány zásady mlčenlivosti, zachování důstojnosti uživatele,
podpory jeho aktivity a samostatnosti, zásada vysoké kvality služby a dodržování lidských
práv a svobod. Pracovníci CZP Středočeského kraje se v rámci celoživotního vzdělávání
zúčastňují vzdělávacích akcí, zaměřených na novinky v oblasti sociálně právní, standardy
kvality sociálních služeb a speciální poradenství.
CZP Středočeského kraje bylo založeno v roce 2002 po úpravě územního
uspořádání jako krajská organizace se sítí deseti pracovišť, působících v obcích III. stupně
s rozšířenou působností (bývalých okresních městech). Před rokem 2002 byla pracoviště
součástí celostátní sítě center služeb pro zdravotně postižené v rámci Sdružení zdravotně
postižených v ČR. Nyní jsou uvedená pracoviště vedena koordinačním centrem se sídlem
U Skládky 4, Praha 9. Činnost jednotlivých pracovišť CZP se stala součástí systému
sociálních služeb Středočeského kraje a se službami je počítáno v rámci komunitních
plánů jednotlivých obcí.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje je neziskovou organizací,
která své finanční zdroje čerpá z dotací – především MPSV ČR, Krajského úřadu
Středočeského kraje, městských a obecních úřadů, grantů nebo sponzorů. Do příjmů patří
také platby klientů za služby osobní asistence. Naší snahou je, aby naše služby byly pro
uživatele dostupné a aby co nejméně zatěžovaly jejich již tak obtížnou sociální situaci.
Naše služby byly dlouhodobě podporovány v dotačních programech KÚSK a MPSV ČR, což
nám umožňovalo jejich realizaci. Z finančních prostředků dotací MPSV ČR a Krajského
úřadu (KÚ) SK byly hrazeny především mzdy sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje. Provozní
náklady byly většinou hrazeny z příjmů od uživatelů osobní asistence. V roce 2011 nám
byla přidělena dotace od MPSV ČR ve výši 1 225 000,-Kč (což odpovídalo jedné čtvrtině
objemu dotace z roku 2010). Tato výše dotace pro nás byla téměř likvidační. I při velmi
skromných mzdách našich zaměstnanců by nám tato dotace při tehdejším objemu
mzdových nákladů (pro 28 pracovníků) vystačila pouze na tři měsíce. Byli jsme proto
nuceni přistoupit k razantním úsporným opatřením, která v první fázi zahrnovala
neobnovení některých pracovních smluv na dobu určitou. Ve druhé fázi těchto úsporných
opatření jsme však museli učinit ještě závažnější krok, spočívající ve zrušení našich dvou
pracovišť – Centra pro zdravotně postižené Mělník a Centra pro zdravotně postižené
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Nymburk, a to již k 31. 5. 2011. Snažili jsme se zajistit, aby naše kritická finanční situace
měla co nejmenší vliv na úroveň poskytovaných služeb a aby se minimalizoval dopad na
naše klienty.
V dané situaci hrozilo, že pokud by nedošlo k dalšímu navýšení finančních
prostředků na naše sociální služby, museli bychom I přes již provedená opatření
v průběhu roku 2011 (po vyčerpání našich finančních rezerv) zrušit další naše pracoviště,
popř. poskytování sociálních služeb zcela přerušit. Obrátili jsme se proto znovu na MPSV
ČR s naléhavou žádostí o zvýšení poskytnuté dotace. MPSV ČR této žádosti na konci
června roku 2011 vyhovělo a navýšilo dotaci o 1 205 000,-Kč. V červnu 2011 nám rovněž
přidělil dotaci KÚ SK ze svého Humanitárního fondu, a to ve výši 998 300,-Kč. Teprve toto
navýšení dotací nám umožnilo pokračovat dál v naší práci, ovšem již bez obou zrušených
pracovišť.

Naše pracoviště a jejich vedoucí pracovníci
CZP Benešov:
CZP Beroun:
CZP Kladno:
CZP Kolín:
CZP Kutná Hora:
CZP Mladá Boleslav:
CZP Praha-východ, západ:
CZP Příbram:

Jana Zajíčková
Dagmar Radilová
Martina Hrubá, DiS.
Mgr. Vlasta Sysalová
Milada Vondrysová
Hasmik Valecká
MUDr. Kateřina Rousová, DiS.
Radka Jarolímová

Koordinační centrum:

U Skládky 4, 190 00 Praha 9

Ředitelka CZP SK:

Ing. Helena Nováková
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Poskytované služby a finanční prostředky CZP
Středočeského kraje v roce 2011
CZP Středočeského kraje poskytuje tyto sociální služby:




Odborné sociální poradenství
Služby osobní asistence
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Všechny uvedené služby byly řádně zaregistrovány, v souladu s požadavky zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou poskytovány
v souladu se standardy kvality sociálních služeb a s interní metodikou CZP SK.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je realizováno na všech osmi pracovištích CZP SK, tj.
Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Praze-východ, západ
a Příbrami.
V roce 2011 CZP SK obdrželo na financování služby odborného sociálního
poradenství od MPSV ČR dotaci 300 000,-Kč. Tato dotace byla použita na úhradu
mzdových nákladů, zatímco provozní náklady poraden byly hrazeny z jiných zdrojů.
Vynaložené náklady na službu odborného sociálního poradenství v Centru pro zdravotně
postižené Středočeského kraje v roce 2011 činily celkem 617 319,-Kč.

Celkové náklady
Mzdové náklady
Odvody na sociální a
zdravotní pojištění
Spotřebované nákupy
Služby
Finanční náklady (bankovní
poplatky)
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V Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje je služba odborného sociálního
poradenství poskytována v ambulantní nebo terénní formě.
Ambulantní poradenství probíhalo individuálně v poradnách CZP SK. Všechna pracoviště
CZP SK jsou bezbariérová a uzpůsobená specifickým potřebám osob se zdravotním
postižením a seniorům. Odpovídají příslušným provozním kritériím standardů kvality
sociálních služeb. Většina pracovišť CZP SK má také vyhrazené parkoviště pro osoby se
zdravotním postižením.
Terénní poradenství bylo realizováno na poradenských místech v menších městech a
obcích SK ve spolupráci s městskými nebo obecními úřady, základními organizacemi
zdravotně postižených a dalšími subjekty. Na uvedených místech naši pracovníci
poskytovali i hromadné poradenství. Poradenští pracovníci podle možností také
poskytovali sociální poradenství na základě žádosti v domácnostech klientů.

V roce 2011 službu odborného sociálního poradenství v CZP SK využilo 5 209
klientů. Z tohoto počtu bylo 1 778 mužů (34%), 3 270 žen (63%) a161 dětí (3%).
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Těžištěm poradenských případů v roce 2011 byla pomoc klientům při jejich
uplatňování práv a zájmů (39%). Dále to byly sociálně terapeutické činnosti (34%),
zahrnující poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, poradenství v oblasti
psychologie a poradenství v oblasti vzdělávání. Mnoho uživatelů také vyhledávalo naše
poradenské pracovníky, aby jim zprostředkovali kontakt se společenským prostředím
(27%).

Poradenské případy

uplatňování práv a zájmů

27%
39%

sociálně terapeutické
činnosti
kontakt se společenským
prostředím

34%

Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek.
Půjčovny kompenzačních pomůcek
Naše půjčovny jsou provozovány na sedmi pracovištích CZP Středočeského kraje:
v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Praze-východ, západ a Příbrami. Po
zrušení našich pracovišť v Mělníce a Nymburce byly tamní kompenzační pomůcky
převezeny na naše ostatní pracoviště, kde jsou dále půjčovány.
Většina našich pracovišť také zprostředkovává prodej drobných součástek a
vybavení (např. baterie do sluchadel).

Osobní asistence
Služby osobní asistence jsou poskytovány na čtyřech pracovištích Centra pro
zdravotně postižené Středočeského kraje a to v Benešově, Berouně, Kladně a Příbrami.
CZP SK v roce 2011 obdrželo na službu osobní asistence dotaci od MPSV ČR ve výši
2 005 000,-Kč a z Humanitárního fondu SK 998 300,-Kč. Do příjmů služby osobní asistence
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se dále zahrnují také platby za službu od uživatelů osobní asistence. Ve sledovaném roce
tyto příjmy obnášely 834 500,-Kč. Vynaložené náklady na službu osobní asistence v CZP
SK v roce 2011 činily celkem 4 736 748,-Kč.
Celkové náklady
Mzdové náklady
Odvody na sociální a zdravotní
pojištění
Spotřebované nákupy
Služby
Odpisy

Převážná část dotací byla použita na mzdy osobních asistentů. Provozní náklady poraden
byly hrazeny hlavně z úhrad za službu od uživatelů osobní asistence.
V roce 2011 CZP SK poskytlo služby osobní asistence 45 uživatelům. Z tohoto počtu bylo
22 mužů (49%), 12 žen (27%) a 11 dětí (24%).
Muži, ženy a děti
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CZP Benešov:
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v rámci této služby zde působila 1 osobní asistentka na zkrácený
úvazek pro 1 uživatele služby.
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CZP Beroun:

8 osobních asistentek (z nich 6 na zkrácený úvazek) pro 19 uživatelů.

CZP Kladno:

6 osobních asistentek (z nich 3 na zkrácený úvazek) pro 23 uživatelů.

CZP Příbram:

4 osobní asistentky pracovaly pro 2 uživatele služby osobní
asistence.

Osobní asistence je vysoce společensky potřebná služba, jejímž cílem je
poskytnout osobám se sníženou soběstačností pomoc při zajištění úkonů péče o vlastní
osobu a úkonů soběstačnosti a umožnit jim tak život v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Osobní asistenti jsou vzděláváni a vedeni k tomu, aby podporovali soběstačnost
a nezávislost uživatelů. O služby osobní asistence byl v roce 2011 velký zájem, který jsme
však vzhledem k omezeným finančním prostředkům nemohli plně uspokojit.

Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) byly
v roce 2011 realizovány na třech pracovištích CZP Středočeského kraje – v Berouně, Kutné
Hoře a Praze-východ, západ. V roce 2011 byly SAS podpořeny dotací od MPSV ČR ve výši
120 000,-Kč. Tato dotace byla použita ke krytí mzdových nákladů. Sociálně aktivizační
programy jsou spolufinancovány z grantů a příspěvků městských úřadů. Vynaložené
náklady na SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2011 činily 303 602,Kč.
Celkové náklady
Mzdové náklady
Odvody na sociální a zdravotní
pojištění
Spotřebované nákupy
Služby
Finanční náklady

SAS navazují na služby odborného sociálního poradenství a doplňují je. Jejich
úkolem je předcházet sociální izolaci uživatelů a pomáhat v rozvoji jejich aktivity a
sociálnímu začleňování.
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CZP Beroun organizuje kavárničky pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
spojené se vzdělávacími přednáškami, zejména se zdravotní a sociální tématikou.
Průměrná účast na jednotlivých akcích v roce 2011 byla 55 osob.
V CZP Kutná Hora v minulém roce tradičně probíhal výukový kurz „Svět počítačů a
internetu pro seniory a zdravotně postižené“. Hlavní výhodou tohoto kurzu je naprosto
individuální přístup k uživateli a jeho možnostem. Nejprve se učí základním dovednostem
práce s počítači. Pokud mají uživatelé kurzu zájem, mohou se zdokonalovat v práci s PC
pod vedením lektora i po několik let (někteří z dřívějších absolventů tohoto kurzu již
ovládají i pokročilejší techniky – fotografii, hudbu).
CZP Kutná Hora pořádá pravidelná měsíční setkání seniorů v „Kavárničce dříve
narozených“ s hudbou a tancem, spojená s edukačními programy. Návštěvnost se v roce
2011 se pohybovala pravidelně kolem 75 klientů a tyto akce mají velmi dobrý ohlas.
V rámci SAS byl v Kutné Hoře také vydáván pravidelný čtvrtletník „Hledá se člověk“,
zaměřený na aktuality ze sociální a právní oblasti pro osoby se zdravotním postižením,
nabídky různých aktivit a dalších služeb v rámci Kutnohorska.
Městský úřad v Kutné Hoře podporuje činnost našeho centra a finančně se významně
podílí na jeho činnosti a aktivitách.
CZP Praha-východ, západ pořádá jednou za měsíc za podpory a přispění Obecního
Úřadu Hovorčovice „Setkání seniorů“ s kulturně vzdělávacím programem, kterých se
pravidelně účastní 15 - 20 osob.
SAS pro seniory a zdravotně postižené na pracovištích CZP SK v roce 2011 využilo
1 574 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 1 246 žen (79%) a 328 mužů (21%).
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Odborné sociální poradenství, osobní asistence a SAS pro osoby se zdravotním
postižením a seniory byly poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb a
s interní metodikou CZP SK. Hodnocení úspěšnosti jednotlivých projektů probíhalo na
základě systému interní kontroly a hodnocení spokojenosti uživatelů služeb.
Účetnictví CZP SK je vedeno v účetní evidenci na každém pracovišti CZP SK, která je
každý měsíc zapracována do systému podvojného účetnictví celé organizace. V případě
účelových dotací nebo darů je provedeno samostatné vyúčtování příslušných finančních
prostředků a rozpis nákladových položek je předložen dárci.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
IČ
2 6 5 9 4 5 4 4

A. NÁKLADY
I.

Spotřebované nákupy celkem

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

118

118

2. Spotřeba energie

81

81

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

58

58

4. Prodané zboží

22

22

999

999

5. Opravy a udržování

14

14

6. Cestovné

35

35

4

4

946

946

4 330

4,330

3 293

3,293

10. Zákonné sociální pojištění

1 024

1,024

12. Zákonné sociální náklady

13

13

22

22

16. Ostatní daně a poplatky

22

22

Ostatní náklady celkem

28

28

24. Jiné ostatní náklady

28

28

106

106

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

23

23

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

83

83

1

1

1

1

5 765

5,765

Služby celkem

8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady

IV. Daně a poplatky celkem

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM

B. VÝNOSY
I.

U Skládky 4
Praha 9
190 00

279

7. Náklady na reprezentaci

V.

Sídlo účetní jednotky:

279

1. Spotřeba materiálu

II.

Název účetní jednotky:

Centrum pro zdrav. postižené Střed.kraje

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží

IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
18. Jiné ostatní výnosy

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

1 087

1,087

1 056

1,056

31

31

14

14

3

3

11

11

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
IČ
2 6 5 9 4 5 4 4
V.

Název účetní jednotky:

Centrum pro zdrav. postižené Střed.kraje
Sídlo účetní jednotky:

U Skládky 4
Praha 9
190 00

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

10

10

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

10

10

52

52

52

52

VII. Provozní dotace celkem

4 494

4,494

29. Provozní dotace

4 494

4,494

VÝNOSY CELKEM

5 657

5,657

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 108

-108

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

- 108

-108

VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)

Poznámka:

Právní forma účetní jednotky: občanské sdružení
Předmět podnikání:

sociální služby

Sestaveno dne:

21.2.2012

Podpisový záznam:

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
( v celých tisících Kč )

IČ
26594544

Název účetní jednotky:

Centrum pro zdrav. postižené Střed.kraje
Sídlo účetní jednotky:

U Skládky 4
Praha 9
190 00

AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

107

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

491

46

491

46

- 384

- 46

- 384

- 46

2 142

2 691

72

796

1. Odběratelé

53

47

4. Poskytnuté provozní zálohy

19

71

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem

5. Ostatní pohledávky

2

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

11

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných
celků
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I.

Jmění celkem
1. Vlastní jmění

II. Výsledek hospodaření celkem

665
1 510

1 881

56

111

1 454

1 770

560

14

3

9

557

5

2 249

2 691

Stav k prvnímu dni
účetního období

2 224

2 115

2 698

2 698

2 698

2 698

- 474

- 583

1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Stav k poslednímu dni
účetního období

- 108
- 474

- 475

B. Cizí zdroje celkem

25

576

III. Krátkodobé závazky celkem

25

484

20

64

1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci

216

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

115

9. Ostatní přímé daně
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní

15
5

4
70

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
( v celých tisících Kč )

IČ
26594544

Název účetní jednotky:

Centrum pro zdrav. postižené Střed.kraje
Sídlo účetní jednotky:

U Skládky 4
Praha 9
190 00

IV. Jiná pasiva celkem

92

1. Výdaje příštích období

1

2. Výnosy příštích období

91

PASIVA CELKEM

2 249

Poznámka:

Právní forma účetní jednotky: Občanské sdružení
Předmět podnikání:

Sociální služby
21.2.2012

Podpisový záznam:

2 691

Kontakty na naše pracoviště
Adresa

PSČ

telefon

mobil.tel.

e - mail

Benešov

Vlašimská 1922

256 01

317 723 506 723 431 323

zajickova.jana@gmail.com

Beroun

Na Parkáně 111

266 01

311 625 025 603 575 640

centrum.sluzeb@tiscali.cz

Kladno

Hřebečská 2680

272 02

312 682 244 604 751 072

szdp-kladno@volny.cz

Kolín

Sluneční 76

280 02

321 723 933 774 861 513

czpkolin@seznam.cz

Kutná Hora

Dolní 186

284 01

327 514 779 605 571 234

czp.kh@seznam.cz

Mladá Boleslav

Čechova 773

293 01

326 324 021 737 461 902

czp@czpmb.cz

Praha-východ,
západ

U Skládky 4/1695,
Praha 9

190 00

284 818 767 775 962 213

czp.prahavz@seznam.cz

Příbram

Nám.T.G.Masaryka
100

261 01

318 624 834 776 840 392

czppribram@seznam.cz
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