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

děkujeme Vám, že věnujete chvilku času pročtení zprávy o činnosti a hospodaření spolku 

Úsměvy v roce 2021.  Již sedmnáctým rokem pomáháme ve třech moravských krajích 

rodinám, které se potýkají s problematikou Downova syndromu. Snažíme se jim poskytovat 

podporu a stále více aktivit, zprostředkovávat setkání.  

První polovinu roku ještě výrazně ovlivnila covidová pandemie, nicméně jsme díky 

nasbíraným zkušenostem z roku předchozího bez problému přesunuli své aktivity, u kterých 

to bylo možné, opět do online prostředí. V srpnu se v našich spolkových prostorách podařilo 

dokončit kurz FIE Basic a hercům Divadla Aldente  v rámci divadelního soustředění odehrát 

několik repríz divácky velmi úspěšného představení Zlatý kolovrat. Po prázdninách se 

naštěstí mohla zase rozběhnout skupinová setkání, terapie v prezenční formě, a dokonce se 

po několika letech povedlo obnovit společný pobyt pro rodiny s dětmi a uspořádat rovnou 

dva turnusy. Předvánoční putování lesem k živému Betlému se stalo romantickou tečkou za 

dvěma neobvyklými „covidovými“ roky, které se už, doufáme, nebudou opakovat.  

Děkujeme všem, kteří stojí za lidmi s Downovým syndromem a pomáhají jim a jejich rodinám 

finančně, materiálně či osobním nasazením. 

Do dalšího roku si přejme vše dobré! 

Za výbor spolku Úsměvy 

 

 

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně                                                          Říjen 2022  
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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. 2021  

• 55 rodin s dětmi s DS  

  

  

  

  

  

 

mailto:info@usmevy.cz
http://www.usmevy.cz/
https://www.facebook.com/spolekusmevy/
https://www.darujme.cz/organizace/1200353
https://givt.cz/usmevy-spolek-pro-pomoc-lidem-s-downovym-syndromem-a-jejich-rodinam
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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 

Táňa Vrbková, členka výboru 

Pokladník:  Táňa Vrbková 

Kontrolní komise: Zuzana Straková, 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,  

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

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 2021:  

Noemi Keřkovská, Veronika Kollmannová, Barbora Suchopárková, Adéla Vladovová,  
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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   

 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 2021 

Pravidelné aktivity  

Individuální terapie 

Logopedie 

Speciální logopedické terapie vede zkušená speciální logopedka a pedagožka, paní 

Mgr. Helena Vaňková. Probíhají formou individuálních lekcí v prostorách spolku, v případě 

dobré spolupráce i online. V jarních měsících 2021 probíhaly z důvodu protiepidemických 

opatření pouze online. Logopedické terapie poskytuje také PhDr. Mgr. Kateřina Heislerová, 

Ph.D, speciální logopedka a speciální pedagožka s dlouhodobou zkušeností s lidmi s DS. Tato 

logopedka pracuje ve svých prostorách. 

 

Rozvoj kognitivních funkcí 

Terapie rozvoje kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody vedla během roku 2021 

paní Mgr. Hana Zemanová, a to u předškolních dětí i školních dětí. Terapie rovněž probíhají 

formou individuálních lekcí v prostorách spolku, v případě dobré spolupráce i online. 

V jarních měsících 2021 probíhaly z důvodu protiepidemických opatření pouze 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. 
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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. 

 

Společné učení – nová online podpora pro rodiče školáků 

V roce 2021 jsme se dohodli na spolupráci s Mgr. Petrou Dočkalovou, která poskytuje 

rodičům společně s jejich dětmi online konzultace při procesu učení. Cílem je nasměrovat 

práci rodiče či učitele s dítětem, podpořit jejich společnou činnost, pomoci pojmenovat 

nejbližší cíle, naučit se zprostředkovat zkušenost dítěti. Konzultace probíhají online 

nepravidelně, podle aktuální potřeby rodiny.   

 

Psychologické poradenství 

Tuto službu nabízí od roku 2020 pro členy 
Úsměvů 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.   

Všechny individuální terapie považujeme za velmi důležité pro rozvoj schopností dětí 
s Downovým syndromem, a proto na ně přispíváme členům spolku významnou částkou. 

  

https://www.pivodova.cz/o-mne
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Skupinová setkávání 

Hodinka s Lenkou Cackovou 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme jako náhradu za skupinová setkávání 

zorganizovali v jarních měsících roku 2021 pravidelné online setkávání mladších i starších 

školáků pod vedením lektorky Lenky Cackové. Pro mladší i starší děti byl připraven tematický 

rozvojový interaktivní program. U mladších dětí byly tématem oblíbené české pohádky, 

během kterých si děti nenápadně procvičily pojmenování věcí, barvy nebo čísla. Starší děti 

provázel u obrazovek příběh Harryho Pottera. 

 

 

Klub nejmenších dětí 

Poskytuje skupinovou podporu rodinám s nejmenšími dětmi od narození do 5 let. Hlavní 

náplní je poznat se navzájem, sdílet svoje nálady, potřeby i nápady. 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 pravidelně ve středu jednou za dva týdny. V roce 2021 se děti 

mohly scházet v Úsměvech jen na podzim, na jaře proběhlo několik neformálních online 

setkání. 
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Setkávání školáků: taneční terapie, divadelní osvěta 

V roce 2021 měli školáci omezené možnosti potkávání. Na podzim proběhla v Úsměvech 

několikrát taneční a pohybová skupinová terapie ve spolupráci s organizací Proty Boty.  

Také mládež, spolupracující s Divadlem Aldente, se potkávala na podzim na pravidelné 

týdenní aktivitě „divadelní osvěta“, která má za cíl připravit budoucí herce pro účinkování v 

osvětových divadelních inscenacích.  

 

Setkání celého spolku 

V březnu naše rodiny slavily světový den Downova syndromu již druhým rokem pouze 

online. Zapojili jsme se individuálními rodinnými klipy do Taneční výzvy, a kdo měl chuť, 

přidal se i ke každoroční ponožkové výzvě.    

Další spolková setkání nebylo možné kvůli protiepidemickým opatřením uskutečnit a členové 

se sešli až v listopadu na výroční členské schůzi a v prosinci na předvánočním putování 

k živému Betlému lesem u Útěchova, kdy se rodiny opět vydaly večerní tmou vedeny malými 

světýlky až k živému Betlému, zinscenovanému Divadlem Aldente. Tam děti dostaly dárečky 

od Ježíška. Toto venkovní předvánoční setkání je jedním z mála pozitivních přínosů kovidu a 

zdá se, že se po druhém úspěšném ročníku stane již tradicí.   
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Pobyty pro rodiny - Hostětín 2021 

Po několika letech se podařilo obnovit společný pobyt pro rodiny s dětmi. A podařilo se 
uspořádat rovnou pobyty dva! První turnus, pro rodiny s dětmi do 10 let, a druhý turnus, pro 
starší děti a mládež. Jako lokalitu jsme zvolili překrásné prostředí Bílých Karpat, obec 
Hostětín. Je to malá vesnice, známá svými modelovými ekologickými projekty. Každým 
rokem jezdí do Hostětína tisíce návštěvníků za inspirací, poznáním i relaxací. Mezi 
nejvýznamnější hosty patřil britský král Karel III., který Hostětín navštívil v roce 2010 a ocenil 
šetrný přístup obce k životnímu prostředí. Nyní jsme se mezi významné hosty zařadili i my  

 

 

 

 

 

 

Bydleli jsme v moderním ekopenzionu – v pasivním domě s minimální spotřebou energie, 
který využívá obnovitelné zdroje a přírodní materiály. Užili jsme si klidné prostředí venkova, 
krásnou okolní přírodu, a protože jsme do Hostětína přijeli na podzim, zažili jsme i pravé 
Hostětínské moštování a teď už víme, co to všechno obnáší. 

Kromě relaxačních zážitků připravila vedoucí obou pobytů, paní Veronika Bartoňová, pestrý a 

zajímavý program, který zahrnoval individuální terapie logopedie a rozvoj kognitivních 

funkcí, a také výtvarné a pohybové aktivity s asistentkami – s Verčou Kollmannovou a Barčou 

Suchopárkovou. Mladší děti si večer užily hraný večerníček a starší děti uvařily maminkám ve 

cvičné kuchyňce výbornou druhou večeři. Individuální terapie vedla Helena Vaňková 

(logopedie), Pavlína Lžičařová, Hana Zemanová a Kateřina Heislerová (rozvoj kognitivních 

funkcí).   
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Další akce, podpora a osvěta 

Spolupráce s Centrem Provázení 

V roce 2020 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. V průběhu roku 2021 proběhlo několik vzájemných konzultací. 

 

EU for Trisomy 

U příležitosti světového dne Downova syndromu 2021 proběhla v březnu napříč Evropou 

významná osvětová akce EU for Trisomy, do které se zapojili poslanci Evropského 

parlamentu spolu s lidmi s Downovým syndromem. Člověk s Downovým syndromem měl 

možnost sám nebo prostřednictvím svých blízkých oslovit některého z poslanců, seznámit se 

s ním a požádat ho o osobní podporu, kterou pak společně sdíleli na sociálních sítích. Tuto 

možnost využila Martina Trusková, která se spřátelila s europoslancem Tomášem 

Zdechovským, a Karolínka Zemanová, která si vybrala europoslance Stanislava Polčáka. 

 

Závěr kurzu FIE Basic 

Ve dnech 16.-17.8.2021 proběhlo dokončení kurzu FIE Basic pod vedením lektorky 

Mgr. Kamily Štindlové z ATC Cogito. Kurz začal již v roce 2020, byl rozdělen do několika bloků 

a poslední část byla kvůli pandemickým opatřením odložena. 

 

Divadelní soustředění na faře v Lechovicích a reprízy projektu „Zlatý kolovrat“  

Jedenáct herců s DS se opět sjelo v srpnu v Lechovicích, kde před rokem pod vedením 

profesionálů nazkoušeli představení Divadla Aldente „Zlatý kolovrat“. Představení je 

specifické tím, že se hraje venku v okolí lechovické fary a kostela a zároveň za tmy. Letos 

proběhly v Lechovicích 4 reprízy tohoto představení a opět byly divácky velmi úspěšné.  

 

     

 

 

 

 

 

https://www.divadloaldente.cz/inscenace/zlaty-kolovrat/


Výroční zpráva 2021 
 

 12 
 

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 roce 2021 vznikly dvě nové inscenace, a to adaptace klasického řeckého dramatu 

„Antigona“ a revuální talkshow Filipa Tellera s herci s DS „Stand Up Down“.  

 

 

 

 

 

 

 

V září jsme také v Úsměvech uvítali účastníky projektu Be IN (clusive)!. Jedná se o projekt 

financovaný programem Erasmus+ a tento projekt propojuje tři divadla s herci s Downovým 

syndromem ze tří evropských zemí – z Anglie, Polska a Česká republiky. Dalším partnerem 

projektu je organizace Rytmus – od klienta k občanovi. Cílem projektu je skrze divadlo a 

aktivity s ním související rozbíjet zažité stereotypy, ukazovat nové perspektivy vidění světa, 

vzbuzovat schopnost kritického myšlení a vést k sebepoznání i seberozvoji, jež nakonec může 

způsobit změny ve společnosti. Rádi se na této významné spolupráci podílíme příležitostným 

zapůjčením spolkových prostor. 

 

 

 

                                             

 

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. 

https://www.specialolympics.cz/
https://emilopen.cz/
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021 
 

ROZVAHA k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

 

 

  V Brně dne 31. března 2022  

 

 AKTIVA 1.1. 2021 31.12. 2021 

B. Krátkodobý majetek celkem 329 522 

    II. Pohledávky celkem 22 26 

4. Poskytnuté provozní zálohy 22 22 

6. Pohledávky za zaměstnanci 0 4 

    III. Krátkodobý finanční majetek 307 500 

      1. Pokladna  3 8 

      2. Ceniny 5 5 

      3. Účty v bankách 492 409 

AKTIVA CELKEM 522 448 

   

PASIVA 1.1. 2021 31.12. 2021 

A. Vlastní zdroje celkem 495 399 

    I. Jmění celkem 207 111 

      1. Vlastní jmění 9 9 

      2. Fondy 198 102 

    II. Výsledek hospodaření celkem 288 288 

      1. Účet výsledku hospodaření 0 0 

      2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 

      3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 288 288 

   

B. Cizí zdroje celkem 27 49 

    III. Krátkodobé závazky celkem 24 46 

1. Dodavatelé 6 16 

3. Přijaté zálohy 0 2 

    22. Dohadné účty pasivní 18 28 

   IV. Jiná pasiva celkem 8 3 

      1. Výdaje příštích období 3 3 

      2. Výnosy příštích období 0 0 

PASIVA CELKEM 522 448 



Výroční zpráva 2021 
 

 15 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2021 (v tis. Kč)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Brně dne 31. března 2022 

 

 

 

 

Náklady 

Činnosti 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady    

  I. Spotřebované nákupy a nakupované 

služby 

270 0 270 

1. Spotřeba materiálu 36 0 36 

5. Opravy a udržování 1 0 1 

6. Ostatní služby 233 0 233 

  III. Osobní náklady 134 0 134 

    10. Mzdové náklady 151 0 151 

    11. Zákonné sociální pojištění 0 0 0 

   V. Ostatní náklady 1 0 1 

    22. Jiné ostatní náklady 1 0 1 

NÁKLADY CELKEM 422 0 422 

  
  
 

Výnosy 

Činnosti 
Hlavní Hospodářská Celkem 

B. Výnosy    

I. Provozní dotace 80 0 80 

II. Přijaté příspěvky 102 0 102 

    3. Přijaté příspěvky (dary) 207 0 207 

    4. Přijaté členské příspěvky 24 0 24 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 111 0 111 

VÝNOSY CELKEM 422 0 422 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0  0 

      34. Daň z příjmů 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 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 

Táňa Vrbková, členka výboru 

Kontrolní komise: 

   Zuzana Straková, 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 2021 provozní dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna ve výši 80 tis. Kč, 

byla vyčerpána v celé výši v roce 2021.   

4. Nadační příspěvky 

Spolek v roce 2021 nepřijal žádné nadační příspěvky. 

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. Spolek účtuje přijaté dary tak, že jsou převedeny na účet fondů a 

do výnosů účtovány až při jejich použití. Využití darů je časově neomezené. Spolek přijal v roce 

2021 dary v hodnotě 111 tis. Kč. V průběhu roku 2021 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 2022  

b) Krátkodobý finanční majetek  

Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně, v ceninách a na běžném účtu v korunách.  
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c) Krátkodobé závazky   

Závazky k dodavatelům obsahují faktury za účetní služby a internet, dohadné účty pasivní 

obsahují odhad nákladů na energie a služby. 

 

7. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv  

Celkové vlastní zdroje ve výši 399 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 97 tis. Kč. 

8. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty  

a) Náklady  

Náklady spolku za rok 2021 tvoří zejména výdaje za odborný program, terapie, ubytovací a 

stravovací služby související s pobytem pro rodiny, 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 2021 obsahují vyčerpanou dotaci Statutárního města Brna a dary 

fyzických a právnických osob. Dalšími výnosy jsou členské příspěvky a tržby z poskytovaných 

služeb (pobyt pro rodiny s dětmi a terapie skupinové i individuální – logopedie a rozvoj 

kognitivních funkcí).           

c) Výsledek hospodaření  

V roce 2021 byl výsledek hospodaření spolku 0 tis. Kč. 

9. Zaměstnanci, statutární orgány  

V průběhu roku 2021 spolek zaměstnal 9 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 2021 činila 0 tis. Kč.       

 

 V Brně dne 31. března 2022  
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2021 PODPOŘILI NAŠE ÚSILÍ: 

 Statutární město Brno za dotaci 80.000 Kč 

 Ondřej Fikoczek za dar 25.000 Kč 

 Josef Brandejs za dar 20.000 Kč 

 Miroslav Kolář za dar 20.000 Kč 

 Atelier 99 za dar 10.000 Kč 

 Magsud Kazimov za dar 10.000 Kč 

 Aleš Vémola za dar 10.000 Kč 

 MUDr. Václava Dubová za dar 5.000 Kč 

 Jan Šašek za dar 5.000 Kč 

 všem ostatním dárcům za dary ve výši 100 Kč – 2.500 Kč, jejichž celkový součet dosáhl 

výše 6.000 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  

 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  

 Prim. MUDr. Renatě Gaillyové, Ph.D. z oddělení lékařské genetiky FN Brno 

za dlouhodobou podporu a spolupráci 

 Jiřímu Kottasovi za skvělé 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkottas.com/
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My a média 

Časopis PLUS 21 

Jitka Vrbková: Vzpomínka z natáčení Nejsme Down! 

In: PLUS 21, 2021/1 

Jitka Vrbková: Herci s DS se vrhli na antickou tragedii 

In: PLUS 21, 2021/2 

Hana Zemanová: Zkušenosti s distanční výukou 

In: PLUS 21, 2021/2 

Hana Kyprová: Antigona z Aldente 

In: PLUS 21, 2021/3 

Veronika Bartoňová: Hanka 

In: PLUS 21, 2021/4 
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https://www.spolekmakej.cz/
https://www.brno.cz/uvodni-strana/

