spolek pro pomoc lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2020

Výroční zpráva 2020

Vážení rodiče, členové spolku, podporovatelé, spolupracovníci a přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku Úsměvy v roce 2020.
V tomto roce covidová pandemie výrazně přerušila naše plány. Přesto jsme ještě před jejím
začátkem stihli některé důležité věci, například v únoru kulatý stůl s prof. MUDr. Márií
Šustrovou, CSc. v dětské nemocnici v Brně. Poté jsme již byli nuceni začít uvažovat jinak, čímž
jsme nakonec získali nové zkušenosti s terapiemi a setkáváním v online prostředí. Přišly
Písničky v karanténě a online členská schůze. V období zmírnění protiepidemických opatření
se pak podařilo uspořádat některé z připravovaných akcí - kurz FIE Standard a FIE Basic,
proběhlo také každoroční divadelní soustředění herců Divadla Aldente a premiéra letního
projektu Zlatý kolovrat. Bohužel jsme museli zrušit zamýšlený pobyt dětí a jejich rodin u
moře, na který se účastníci moc těšili, ale zato jsme zorganizovali dva pobyty pro rodiny
v České republice na rok 2021. V době, kdy píšu úvod k této výroční zprávě, se již s Vámi
můžeme podělit i o radost z jejich úspěšného průběhu.
Děkujeme všem, kteří jste nám v roce 2020 pomohli naplňovat naše cíle, ať již finančně či
prostřednictvím jiné spolupráce.
Přejeme Vám poklidný průběh dalšího roku, spoustu zdraví a nadšení překonávat hranice
lidí, kteří by bez naší pomoci nebyli přijímaní společností tak, jak se to dnes na mnoha
místech daří!
Za výbor spolku Úsměvy

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně

Říjen 2021
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám je nestátní
neziskovou organizací rodičovského typu s působností pro kraje Jihomoravský, Vysočina a
Zlínský. Byl založen na jaře roku 2006 a navázal na činnost Klubu rodičů a přátel dětí s
Downovým syndromem, který pracoval při MV SPMP Brno a Speciálně pedagogickém centru
Brno, Ibsenova 1 od roku 1994.
Aktivity spolku probíhají v prostorách na Nerudově 7, které má spolek dlouhodobě pronajaty
od Statutárního města Brna. Příležitostně se setkáváme i v prostorách Mateřské školy
speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno nebo v dalších
prostorách podle charakteru jednotlivých akcí.
Zapsán:

ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. L 11643

IČO:

270 26 574

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu:

2701573986/2010

Právní postavení:

právnická osoba

Územní působnost: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina
Adresa:

Nerudova 7, Brno 602 00

Telefon:

725 240 919, 724 244 954

E-mail:

info@usmevy.cz

Webové stránky:

http://www.usmevy.cz

Facebook:

Spolek Úsměvy

Dárcovské portály:

Darujme.cz, givt.cz

Počet registrovaných členů spolku k 31. 12. 2020
• 52 rodin s dětmi s DS
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
Podle platných stanov je nejvyšším statutárním orgánem spolku členská schůze, která volí
tříčlenný výbor spolku a tříčlennou kontrolní komisi. Výbor spolku je výkonným orgánem
spolku. Statutárními zástupci spolku Úsměvy jsou předseda a místopředseda, kteří jednají
samostatně. Výbor spolku i kontrolní komise pracují na principu dobrovolnictví.
Výbor spolku:

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně výboru
Ing. Karla Trusková, místopředsedkyně výboru
MgA. Jitka Vrbková, členka výboru

Pokladník:

Táňa Vrbková

Kontrolní komise:

Zuzana Straková (Tomíčková), předsedkyně komise
Helena Kopečná, členka komise
Ing. Andrea Lásková, členka komise

Zaměstnanci:
Lektoři rozvoje kognitivních funkcí
a Feuersteinovy metody:
Mgr. Hana Zemanová, Mgr. Klára Svobodová Čáslavková,
Mgr. Zdeňka Křížová
Logopedie:

Mgr. Helena Vaňková,
PhDr. Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D,

Mgr. Oľga Kulíšková
Psychologické poradenství:

Mgr. Lenka Pivodová

Divadelní aktivity:

MgA. Jitka Vrbková, BcA. Iveta Kocifajová

Muzikoterapie:

Jan Kyncl (OSVČ)

Koordinace skupinových setkání:

Mgr. Helena Vaňková, MgA. Jitka Vrbková

Fundraising a administrativa:

Ing. Karla Trusková

Web, správce sítě:

David Knotek

Účetnictví:

Ing. Marie Baráková (OSVČ)

Asistence – dobrovolníci v roce 2020:
Amálie Benová, Veronika Kollmannová, Dominik Strobl, Zuzana Straková, Barbora
Suchopárková
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ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU
Účelem činnosti spolku je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a
dalších zájmů lidí s Downovým syndromem, podpora jejich rodin, pomoc při
zařazení lidí s Downovým syndromem do běžné společnosti a osvětová činnost.
Spolek Úsměvy nabízí:







předávání rodičovských zkušeností
nové informace z oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací
rozvoj schopností lidí s DS a naplnění jejich volného času
informování veřejnosti o životě lidí s DS
možnost navázat přátelské vztahy mezi lidmi s DS a jejich rodinami
hledání nových řešení týkajících se DS
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2020

Pravidelné aktivity
Individuální terapie
Logopedie
Speciální logopedické terapie vedla dlouhodobě Mgr. Olga Kulíšková. V průběhu roku 2020
se rozhodla práci ukončit a věnovat se více rodině. Nahradila ji zkušená logopedka,
Mgr. Helena Vaňková. Logopedické terapie poskytuje také PhDr. Mgr. Kateřina Heislerová,
Ph.D, speciální logopedka a speciální pedagožka s dlouhodobou zkušeností s lidmi s DS.
Vzhledem k epidemii koronaviru probíhaly velkou část roku terapie v omezené míře a online.
Rozvoj kognitivních funkcí
Terapie rozvoje kognitivních funkcí s využitím
Feuersteinovy metody vedly během roku
2020 Mgr. Hana Zemanová u předškolních
dětí a Mgr. Klára Svobodová Čáslavková a
Mgr. Zdeňka Křížová u školáků. Vzhledem
k epidemii koronaviru probíhaly velkou část
roku terapie v omezené míře a online.
Důležitost speciální logopedie a terapie
rozvoje kognitivních funkcí:
Péče o dítě s DS vyžaduje již od narození speciální přístup a rehabilitaci. V důsledku
mentálního postižení mají děti s DS opožděný vývoj ve všech oblastech: *narušené
komunikační schopnosti od lehkého narušení až po úplnou neschopnost komunikovat
verbálně * někdy komunikují nonverbálně *řečový projev je málo srozumitelný *malá slovní
zásoba. Nesrozumitelná komunikace je důvodem k sociální izolaci. Jsou neklidné, utíkají,
nevydrží u jedné činnosti delší dobu, nespolupracují, mají výrazné deficity školsky významných
návyků, schopností a dovedností.
Celoživotní speciální přístup a metody ke vzdělávání a rozvoji řeči umožňují dětem
s Downovým syndromem rozvinout jejich vědomosti a v rámci jejich schopností integraci
do mateřských a základních škol a později do běžné společnosti. Všechny vědomosti a
poznatky získané ve škole je potřeba stále procvičovat a opakovat. Vzdělávání a rozvoj řeči
jsou pro lidi s DS celoživotní potřebou.
Cílem pravidelné speciální logopedie je: *u dětí od 6 měsíců: stimulace řeči a složek
podílejících se na mluvení, příprava na logopedii *u dětí předškolního a školního věku:
náprava výslovnosti chybných hlásek, rozvoj slovní zásoby a výstavby vět a jejich užití
v praktickém životě.
Cílem rozvoje kognitivních funkcí je zejména podpora schopnosti učit se, posila záměrné
pozornosti, pracovních návyků, schopnosti samostatně pracovat, udržení získaných znalostí,
dokončování i méně oblíbených činností, orientace v sociálních situacích.
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Psychologické poradenství
Tuto službu nabízí od roku 2020 v Úsměvech Mgr.
Lenka Pivodová, psycholožka se zkušenostmi
s rodinnou terapií. V současnosti se jedná o pomoc
s řešením individuálních situací, které mohou našim
rodinám komplikovat život – situace v rodině po
narození miminka s DS, vztah ke staršímu dítěti s DS,
vztahy mezi sourozenci, partnerské vztahy, problémy
ve školce, škole a další. Do budoucna plánujeme
organizaci terapeutických skupin, spojených
s tématem DS, a to různého zaměření – sourozenci,
maminky, prarodiče, spolužáci… bude záležet na
zájmu a potřebách našich rodin.
Některé rodiny služeb paní psycholožky využily již
dříve, a proto jsme se dohodli na pravidelné spolupráci a přispíváme členům spolku na
terapii významnou částkou. Tento typ služby je pro naše rodiny velmi potřebný.

Skupinová setkávání
Klub nejmenších dětí
Poskytuje skupinovou podporu rodinám
s nejmenšími dětmi od narození do přibližně 5 let. Je
připraven program pro nejmenší děti, přednášky pro
rodiče i možnost neformálního povídání. Děti mají
k dispozici stimulační pomůcky pro rozvoj svých
dovedností. Nejdůležitější rolí je vzájemná
rodičovská podpora. Setkání probíhají jednou za dva
týdny. V roce 2020 proběhla setkání pouze 4 (v
lednu, v únoru a 2x v září), po zbytek roku
protiepidemická opatření setkávání neumožnila. V lednu navštívila klubeček Mgr. Kulíšková
aby maminkám osvětlila důležitost raného rozvoje a speciální logopedie pro děti s DS.
Setkávání školáků: muzikoterapie, arteterapie a taneční terapie
Setkání probíhají v průběhu školního vždy v pátek jednou za dva týdny (muzikoterapie) a
jednou za měsíc v sobotu (arteterapie). Školáci tráví společný čas bez rodičů za přítomnosti
asistentů – dobrovolníků. Společná muzikoterapie a arteterapie probíhají pod vedením
zkušených lektorů – Jana Kyncla a Mgr. Kláry Svobodové Čáslavkové. V roce 2020 proběhla
setkání pouze 4 (2x v únoru i s přespáním s asistentkami, 1x v červnu a 1x v říjnu), po zbytek
roku protiepidemická opatření setkávání neumožnila.
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Písničky v karanténě
Jako náhradu za skupinová setkávání
zejména menších dětí zorganizovala Jitka
Vrbková pravidelné online Písničky
v karanténě – setkání dětí online u
obrazovek s písničkami a tanečními prvky.
Písničky v karanténě probíhaly v květnu a
červnu 2020 a dětem se líbily.
Setkání celého spolku
V březnu naše rodiny slavily světový den Downova syndromu již jen online. Zapojili jsme se
do akce Společná stopa, kterou zorganizoval Downsyndrom CZ, a kdo měl chuť, přidal se i ke
každoroční ponožkové výzvě.
V květnu proběhla výroční členská schůze rovněž online. Většina
účastníků rozhodovala v teple svých domovů. V Úsměvech se sešel
pouze výbor, který schůzi řídil. Po oficiálních záležitostech a
schválení výroční zprávy za rok 2019 následovala volná diskuze
mezi rodiči u obrazovek.
Další společnou akcí pro všechny naše rodiny byl koncem listopadu a začátkem prosince již
třetí ročník běžecké akce „Etika on run“, kterou opět
organizovali dobrovolníci z Ústavu lékařské etiky LF MU
v Brně pod vedením MUDr. Martiny Novotné.
Účastníci se tentokrát nepotkali naživo v univerzitním
kampusu Masarykovy univerzity, ale posílali běžecké
pozdravy přímo ze svého domova technickému týmu, který
v sobotu 5.prosince 2020 zrealizoval živé vysílání a poté ze
všech příspěvků a z
příspěvků ambasadorů
akce vytvořil úžasné
půlhodinové video, které je k dispozici na YouTube a my ho
vřele doporučujeme shlédnout.
Mezi běžci nechyběli naši DS kapitáni týmů a další běžci a
běžkyně s Downovým syndromem. Běžeckých pozdravů se
sešlo mnoho a překvapivě nejen z České republiky! Do akce
Etika on run 2020 se zapojili i běžci v Bruselu, v Oslo (běželo
se na tribuně legendárního skokanského můstku
Holmenkollen), v Kalifornii (poznáte Golden Gate?) a
dokonce i v daleké Austrálii (Redcliffe, South East
Queensland).
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V průběhu akce podpořili lidé spolek Úsměvy nejen svými běžeckými příspěvky, ale
i virtuálním startovným, které přicházelo v průběhu akce i po ní. Ke 14.12.2020 se sešly
příspěvky v báječné celkové částce 68.682 Kč! Výtěžek plánujeme využít na terapie a na
organizaci společného pobytu pro rodiny v roce 2021.
Speciální poděkování náleží těmto ambasadorům akce:
o
o
o
o

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. děkan lékařské fakulty MU Brno
ing. Dana Drábová, Ph.D. – předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych – ředitel Národního ústavu duševního
zdraví
o prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1 LF UK a
FN Motol
o MgA. Martin Glaser – ředitel Národního divadla Brno
o pan Jiří Bartoška – herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech
Za odborné společnosti:
o MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda Sdružení soukromých gynekologů a České
gyn-por. společnosti ČLS JEP
o doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. – předseda sekce Perinatologie a
fetomaternální medicíny České gyn-por. společnosti ČLS JEP
o prim. MUDr. Lukáš Hruban, prim. gyn. por. klinky FN Brno
o MUDr. Roman Peschout, krajský perinatolog, kraj Vysočina
Sportovci a herci:
o
o
o
o
o

Filip Ospalý, triatlonista, Ironman
Eva Puskarčíková, biatlonistka
Barbora Lucie Procházková, sprintérka, trenérka
Alžbeta Dufková, akvabela, olympionička
Filip Teller, herec

Svoji podporu akci vyjádřil i prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, přednosta kliniky –
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno, poslanec
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Tradiční předvánoční setkání
spolkových rodin proběhlo v prosinci
tentokrát netradičně – v lese u
Útěchova. Jednotlivé rodiny se vydaly
večerní tmou vedeny malými světýlky až
k živému Betlému, kde děti dostaly
dárečky od Ježíška. Podle ohlasů se tato
nová předvánoční akce velmi líbila a
doufáme, že ji příští rok zopakujeme.

Další akce
Leden 2020
-

Účast našich rodin na výzkumu NF Avast s názvem „Jak rodiny dětí se zdravotním
znevýhodněním vidí svoji budoucnost?“. Výsledky výzkumu byly předány
představitelům státní správy (kraje, MPSV, MŠMT, MZ), neziskovým organizacím
včetně nadací a dalším odborníkům. Věříme, že tato data pomohou zlepšit podmínky
pro péči o postižené a těžce nemocné děti v České republice.

Únor 2020
- Kulatý stůl s prof. MUDr. Márií Šustrovou, CSc. v dětské
nemocnici v Brně – diskuze paní profesorky s lékaři,
zdravotnickými pracovníky a rodiči dětí s DS. Paní profesorka
má rozsáhlé zkušenosti s péčí o lidi s Downovým syndromem,
její ordinací prošlo více než 2 000 pacientů s DS. Sama je
matkou dospělého syna s DS. Akci jsme iniciovali za výrazné
pomoci paní doktorky MUDr. Renaty Gaillyové, Ph.D., z
oddělení lékařské genetiky FN Brno. Cílem kulatého stolu bylo
podnítit sjednocení komplexní péče o děti s DS v Brně a
Jihomoravském kraji a vznik „Best practice“ manuálu péče o
děti s DS pro lékaře.
- Spolupráce s Centrem Provázení – díky organizaci kulatého stolu jsme navázali
spolupráci s pracovnicemi Centra Provázení, které funguje jako zdravotnická služba ve
FN Brno a pomáhá rodičům dětí s nejrůznějšími nemocemi a hendikepy. Spolupráce
spočívá zejména v předávání kontaktů a informací potřebným rodinám.
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Březen 2020
-

Zástupci Úsměvů se zúčastnili Reprezentačního plesu Gymnázia Křenová, jehož
pořadatelé se rozhodli podpořit
spolek Úsměvy. Z každé prodané
plesové vstupenky putovalo 20 Kč na
podporu našeho spolku. Při nákupu
vstupenek bylo možné zaplatit i vyšší
částku, která byla rovněž věnována
charitativním účelům. Před plesem
proběhl i charitativní prodej sladkého
a slaného pečiva ve škole. Do
prodeje se zapojili nejen profesoři a
studenti jednotlivých tříd, ale i Klub
absolventů, studentský parlament, školní sbor a Křenoviny. Sponzor plesu,
společnost WOWDOPLŇKY, pak věnoval z každé objednávky
učiněné v eshopu v období 4. 2. – 6. 3. třicet korun do
společného daru. Celkem se aktivitami spojenými s plesem
podařilo pro Úsměvy získat 35.000 Kč. Finance pomohly
nastartovat novou službu pro naše rodiny, a
to „Psychologické poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s
Downovým syndromem“. Na plese vládla velmi příjemná
atmosféra. Jménem našich rodin poděkovala organizátorům a
účastníkům plesu Jitka Vrbková. Akce proběhla těsně před
lockdownem a byla nadlouho poslední příležitostí, jak se
osobně potkat.

Červen 2020
-

Na Leitnerce se za přísných protiepidemických opatření uskutečnil projekt „Jedině
on“ Divadla Aldente, na kterém jsme měli možnost se opět alespoň na chvíli vidět
osobně.

Červenec 2020
-

V průběhu prázdnin se v prostorách spolku uskutečnil kurz FIE Standard.
Certifikovaného kurzu od organizace Cogito se účastnily především maminky malých
dětí s DS. Metodu vytvořil Reuven Feuerstein, profesor psychologie, který odmítl
přijmout zjednodušující pojetí mentální retardace. Uvědomil si, že genetický i sociální
podklad mají sice velký potenciál, ale nejvíce nás ovlivňují lidé, které jsme potkali.
Interakce označoval jako zkušenosti zprostředkovaného učení a připisoval jim hlavní
roli v procesu vývoje kognitivních funkcí. Feuerstein pracoval s kognitivními funkcemi,
ale velmi výrazně také s emocemi, proto je metoda účinná. A že je metoda vhodná
pro práci s našimi dětmi a že přináší nemalé úspěchy, dokázal prof. Feuerstein
sám, jelikož se mu později narodil vnuk s DS, na kterém svou metodu úspěšně
aplikoval, stejně jako na spoustě jiných dětí s DS.
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Srpen 2020
-

Divadelní soustředění na faře v Lechovicích a premiéra projektu „Zlatý kolovrat“
Deset herců s DS pod
vedením profesionálů
nazkoušelo nové
představení Divadla Aldente
„Zlatý kolovrat“.
Představení je specifické
tím, že se hraje venku
v okolí lechovické fary a
kostela a zároveň za tmy.
Premiéra i další tři reprízy
byly divácky velmi úspěšné.

Říjen 2020
-

Těsně před dalším lockdownem proběhl kurz FIE Basic, který navázal na prázdninový
FIE Standard. Absolventky tohoto kurzu získaly oprávnění pracovat s nejmenšími
dětmi a s dětmi s mentálním postižením.

Online setkání: student/ka PedF MUNI a dítě s DS
Pandemie zkomplikovala opět na podzim 2020 vzájemná setkávání a změnila způsob trávení
volného času. Po domluvě s pedagogy z katedry speciální pedagogiky PedF Masarykovy
univerzity v Brně jsme se rozhodli nabídnout možnost online propojení našich rodin a
současných studentek speciální pedagogiky. Podařilo se propojit celkem 20 rodin s 20
studentkami. V průběhu zimního semestru se studentky setkávaly s dětmi v online prostředí,
povídaly si s nimi, pouštěly písničky nebo procvičovaly pracovní listy, logopedii, učily se…
podle domluvy s rodiči či přání dítěte. Studentkám pak škola tuto aktivitu uznala jako
alternativní plnění praxe. Na projekt jsme dostali spoustu pozitivních ohlasů od rodičů i od
studentek, vznikla nová kamarádství a některá trvají doposud.

Spolupráce s Divadlem Aldente
Spolek Úsměvy dlouhodobě spolupracuje s Divadlem Aldente (divadlem herců s Downovým
syndromem), a to v oblasti přípravy inscenací, realizací workshopů i propagace. V prostorách
Úsměvů probíhají pravidelné divadelní tréninky.
V lednu 2020 měl premiéru televizní dokument „Nejsme down“. Ten se snaží na pozadí
divadelního představení bořit předsudky a zároveň dokazuje, že inkluze herců s Downovým
syndromem do společnosti se daří. Dokument ukazuje práci divadla a vznik inscenace Káťa a
Bajaja. Autorkou dokumentu je Lea Surovcová a natáčení probíhalo zčásti i v našem spolku.
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V létě pak vznikla v Lechovicích inscenace „Zlatý kolovrat“ – specifické
zpracování jedné z balad Erbenovy Kytice. Hrají v ní herci s Downovým
syndromem v kombinaci s profesionálními herci a s muzikanty bez
handicapu.

Sport
Mládež ze spolkových rodin se ve svém volném čase věnuje nejen divadlu, ale i sportu.
Někteří se věnují paravoltiži v jezdeckých oddílech Epona Brno a JK Fany Hostěnice a
pravidelně se účastní závodů i mistrovství ČR. Další pak závodí v atletice, na lyžích i na kolech
ve sportovním klubu Makej!. Tento klub vysílá své sportovce například na národní hry
Speciálních olympiád nebo na Evropské hry mládeže Emil Open.

Nové logo
V závěru roku jsme se rozhodli zmodernizovat logo našeho spolku.

A co nevyšlo?
Pandemie nás v roce 2020 připravila o tyto plánované akce:
-

-

Společná oslava Světového dne Downova syndromu, naplánovaná v březnu jako
hravé dopoledne pro rodiny v Bruno Family Park a jako slavnostní odpolední
představení Divadla Aldente „Zeď“.
Pobyt pro rodiny u moře organizovaný v červnu za pomoci Slezské diakonie.
Seminář „Jak poskytovat podporu při rozhodování“.
Seminář „Inkluze dětí s Downovým syndromem v praxi“.

Akce plánujeme uskutečnit v následujících letech.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020
ROZVAHA k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
AKTIVA
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
4. Poskytnuté provozní zálohy
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k inst.soc.zab. a veřej.zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

V Brně dne 15. června 2021
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1.1. 2020
329
22
22
307
6
5
296
329

31.12. 2020
522
22
22
500
3
5
492
522

1.1. 2020
302
14
9
5
288
0
176
112

31.12. 2020
495
207
9
198
288
0
0
288

27
19
1
0
0
0
0
18
8
3
5
329

27
24
6
0
0
0
0
18
3
3
0
522
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2020 (v tis. Kč)

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

Náklady
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované
služby
1. Spotřeba materiálu
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
III. Osobní náklady
10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
V. Ostatní náklady
22. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

208

0

208

22
3
183
134
134
0
1
1
343

0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
3
183
134
134
0
1
1
343

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

Výnosy
B. Výnosy
I. Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
3. Přijaté příspěvky (dary)
4. Přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a zboží
VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

V Brně dne 15. června 2021
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100
102
83
19
141
343
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
102
83
19
141
343
0
0
0
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1.

Založení a charakteristika spolku
Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám (spolek) vznikl
z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem (DS). Spolek je dobrovolnou nezávislou
demokratickou organizací, která usiluje o podporu systematické, komplexní a profesionální
pomoci lidem s DS a jejich rodinám. Spolek vznikl dne 10. března 2006.
Hlavní činností spolku je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších zájmů lidí
s DS, podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti a seznamování veřejnosti
s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS.
Statutární orgány:
výbor spolku: Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně výboru
Ing. Karla Trusková, místopředsedkyně výboru
MgA. Jitka Vrbková, členka výboru
Kontrolní komise:
Zuzana Tomíčková, předsedkyně komise
Helena Kopečná, členka komise
Ing. Andrea Lásková, členka komise
Sídlo spolku: Nerudova 7, Brno, 602 00
Oblast působnosti spolku: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina

2.

Zásadní účetní postupy používané spolkem
Spolek vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví číslo 563/1991 Sb., prováděcí
vyhláškou 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy k uvedené vyhlášce. Účetní období spolku
je shodné s kalendářním rokem.

3.

Přijaté dotace z územních samosprávných celků
Spolek přijal v roce 2020 provozní dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna ve výši 100 tis. Kč,
vyčerpána v celé výši v roce 2020.

4.

Nadační příspěvky
Spolek přijal v roce 2018 nadační příspěvek od Nadačního Fondu AVAST ve výši 330 tis. Kč
na přípravu a realizaci dobročinné a obecně prospěšné činnosti spočívající v podpoře rodin
vychovávajících dítě s Downovým syndromem, v organizaci jejich setkávání, speciálních
logopedických intervencí a rozvoje kognitivních funkcí. K 31.12.2019 bylo vyčerpáno 213 tis. Kč,
zůstatek ve výši 6 tis. Kč byl vyčerpán v roce 2020.

5.

Přijaté a poskytnuté dary
Dary jsou v organizaci osvobozeny od daně z příjmů podle § 19b, odst. 2b zákona č. 586/1992 Sb.
a účtovány dle směrnice spolku. K 1.1.2020 došlo ke změně účtování přijatých darů. V
předchozím období byly přijaté dary součástí hospodářského výsledku daného roku. Od roku
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2020 jsou přijaté dary převedeny na účet fondů a do výnosů účtovány až při jejich použití. Využití
darů je časově neomezené. Spolek přijal v roce 2020 dary v hodnotě 272 tis. Kč. V průběhu roku
2020 spolek žádné dary neposkytl.
6.

Doplňující informace k rozvaze
a) Pohledávky - Poskytnuté provozní zálohy
Účet obsahuje zaplacené zálohy na energie a služby, které budou vyúčtovány v roce 2021
b) Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně, v ceninách a na běžném účtu v korunách.
c) Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní obsahují odhad nákladů na energie a služby.
d) Jiná pasiva
Výdaje příštích období – úhrada účetních služeb ve výši 3 tis. Kč.

7.

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Celkové vlastní zdroje ve výši 495 tis. Kč tvoří: nerozdělený zisk z minulých let ve výši 288 tis. Kč.,
dále vlastní jmění, které obsahuje obdržené věcné dary ve výši 9 tis. Kč a dále fondy: věcný dar –
zůstatek dárkové poukázky ve výši 5 tis. a finanční dary ve výši 193 tis. Kč.

8.

9.

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
a) Náklady
Náklady spolku za rok 2020 tvoří zejména výdaje za odborný program, terapie, drobné dárky,
odměny a občerstvení pro děti s DS u příležitosti akcí pořádaných spolkem. Dále jde o výdaje
na kancelářské potřeby, pomůcky, pronájem prostor, účetní a IT služby.
b) Výnosy
Výnosy spolku za rok 2020 obsahují vyčerpanou dotaci Statutárního města Brna a dary
fyzických a právnických osob. Dalšími výnosy jsou členské příspěvky a tržby z poskytovaných
služeb (vzdělávací kurzy FIE pro rodiče a dále terapie – logopedie a rozvoj kognitivních
funkcí).
c) Výsledek hospodaření
V roce 2020 byl výsledek hospodaření spolku 0 tis. Kč.
Zaměstnanci, statutární orgány
V průběhu roku 2020 spolek zaměstnal 11 pracovníků na dohodu o provedení práce. Členové
statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených stanovami vykonávají svoje funkce dobrovolně
a nepobírají za to žádné odměny či funkční požitky.

10. Daň z příjmů
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2020 činila 0 tis. Kč.

V Brně dne 15. června 2021
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2020 PODPOŘILI NAŠE ÚSILÍ:













Statutární město Brno za dotaci 100.000 Kč
PCL Transpak Europe s.r.o. za dar 52.000 Kč
Klub absolventů Gymnázia Křenová 36, Brno za dar 30.000 Kč
Boris Šenkyřík za dar 30.000 Kč
Miroslav Kolář za dar 20.000 Kč
T-TRADING s.r.o. za dar 20.000 Kč
Jako, s.r.o. za dar 10.000 Kč
František Podzimek za dar 10.000 Kč
Aleš Vémola za dar 10.000 Kč
Jaroslav Čupr za dar 5.000 Kč
WOWDOPLNKY za dar 5.000 Kč
všem ostatním dárcům za dary ve výši 100 Kč – 3.000 Kč, jejichž celkový součet dosáhl
výše 80.000 Kč

Děkujeme dále:













Divadlu Aldente za podporu a spolupráci při organizování osvětových akcí
Downsyndrom CZ Praha a Ovečka o.p.s. České Budějovice za vzájemnou pomoc a
spolupráci
katedře inkluzivní a speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně za vstřícnost,
podporu a odbornou spolupráci
řediteli Speciálních škol na Ibsenově 1, Brno PaedDr. Petru Hanákovi a pracovnicím
Speciálního pedagogického centra Ibsenova 1, Brno za zázemí a podporu při
organizování spolkových setkání
organizacím Rytmus – od klienta k občanovi a Spolu za pomoc a podporu při
začleňování dětí s DS do běžné společnosti
MUDr. Martině Novotné a kolektivu dobrovolníků z Ústavu lékařské etiky LF MU Brno
za podporu našich rodin a organizaci osvětové sportovní akce Etika on Run spojené
s finančními dary v celkové hodnotě 69 tis. Kč
Prim. MUDr. Renatě Gaillyové, Ph.D. z oddělení lékařské genetiky FN Brno
za dlouhodobou podporu a spolupráci
Jiřímu Kottasovi za nádherné fotografie a jejich profesionální zpracování
www.jkottas.com
firmě Delikomat s.r.o. za přípravu mikulášských balíčků pro děti
všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný život lidí s Downovým syndromem
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My a média
Dokument ČT - Nejsme DOWN! (24 min)
Námět a režie: Lea Surovcová
Dokument se snaží na pozadí divadelního představení bořit předsudky a zároveň dokazuje, že inkluze
herců s Downovým syndromem do společnosti se daří.
Odvysíláno 17. 1. 2020 v hlavním vysílacím čase na ČT24 v rámci interaktivního pořadu 90‘ ČT24.
Diskuse se zúčastnila Lea Surovcová, autorka dokumentu, Jitka Vrbková, režisérka a umělecká šéfka
Divadla Aldente a Monika Melzerová, místopředsedkyně Sdružení rodičů s Downovým syndromem.
Dokument je k vidění na tomto odkazu.

Unikátní divadelní projekt pracuje s lidmi s Downovým syndromem. Redaktorka ČT ho půl roku
mapovala. kul, Česká televize, ČT24, 17. ledna 2020
Celý text k přečtení zde.

Jedině on. Jaroslav Tuček, Divadelní noviny, 27. června 2020
„Na židli usedl chlapec, herec, v bílém saku pošitém červenými srdíčky. Bosý hudebník
s kulatým bubínkem v ruce mu stisknul rameno. Herec po chvíli nepatrně pohnul hlavou.
Jako by říkal ‚jsem připraven, můžeme‘. Hudebník ustoupil, z bubínku se stala chlapcova
svatozář. Herec podal hudebníkovi tlouk. Vibrace bubnování zachvátily hercovo tělo.
Pozornost diváků se přenesla vpravo. Na pohovce píská na flétničku dívka, herečka.
Hudebník se přesouvá za ní, bere do rukou saxofon. Dívka je panovačná. Prstíkem káže,
jak má saxofonista pískat. Hudebník hraje, razantními tóny ovlivňuje dívčino kvílení.
Počíná si jako faun. Melodie vyluzovaná saxofonem vítězí.“
Celý text k přečtení zde.

Herci s Downovým syndromem představí Erbenův Zlatý kolovrat v jedinečné divadelní hře.
Brněnská Drbna, 10. srpna 2020
Celý text k přečtení zde.

Live vstup do pořadu Mozaika, 12. srpna 2020
Vysíláno v den premiéry Zlatého kolovratu. Jitka Vrbková v pořadu mluvila o premiérované inscenaci i
o Divadle ALDENTE.
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My a média
Zlatý kolovrat. Jaroslav Tuček, Divadelní noviny, 29. srpna 2020
„Náhle zavířil virbl, vzplály pochodně, zobcová flétna s housličkami a harmonikou spustily
noční koncert. Mýtinou se přehnal král se svou družinou a v aleji temných stromů se
roztančily bílé víly. Diváků chór s blikajícími mobily v rukou se vydal za nimi. Herold s
bubínkem vyvolává Erbenova básnivá slova. Houštiny se chvějí, lístečky se jim lesknou.
To je krása, hlesne múza, královna noci Mab.“
Celý text k přečtení zde.

Časopis PLUS 21
Jitka Vrbková: Dokument České televize o Divadle Aldente
In: PLUS 21, 2020/1
Vendula Kacetlová: Divadlo Aldente – nazkoušeli jsme Zlatý kolovrat
In: PLUS 21, 2020/3
Karla Trusková: Věnujeme se nejen vzdělávání a divadlu, ale i sportu
In: PLUS 21, 2020/3
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