
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolek pro pomoc lidem s Downovým 

syndromem a jejich rodinám 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za rok 2017 
 



 

 

 

Vážení přátelé, 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

Úsměvy v roce 2017.  

Děkujeme všem, kteří naši činnost podpořili finanční, materiální či 

osobní pomocí. 

 

za výbor spolku Úsměvy 

 
Mgr. Lenka Mikuláštíková, předsedkyně                                                          

Květen 2018 
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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 Mateřské školy speciální, 

Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno a od března 

2014 na Nerudově 7 v Brně. 

  

Zapsán:                      ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským   

                                    soudem v Brně, sp. zn. L 11643                                                                             

IČO:                           270 26 574     

Bankovní spojení:     ČSOB – Poštovní spořitelna Brno 

Název účtu:               Úsměvy – spolek pro pomoc 

Číslo účtu:                 209236911 / 0300                                           

Právní postavení:     právnická osoba 

Územní působnost:  Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina 

Adresa :                     Nerudova 7, Brno 602 00 

Telefon:                     mobil 721 908 838 

E-mail:                      marta.kl@centrum.cz                                        

Webové stránky:      http://www.usmevy.cz    Ing. Pavel Mikuláštík 

           

 

 

Počet registrovaných členů spolku k 31. 12. 2017 

• 35 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. Lenka Mikuláštíková           předsedkyně 

Ing. Marta Klementová                 místopředsedkyně 

Vlasta Suchánková                        členka výboru  

 

Kontrolní komise: 

Táňa Vrbková                                 předsedkyně                     

Helena Kopečná                              členka 

Mgr. Jana Dolníčková                    členka 

 

Zaměstnanci: 

Ing. Marta Klementová – administrativní pracovnice (0,35 úvazek) 

Mgr. Anna Breiová – lektorka, rozvoj kognitivních funkcí, DPP 

Mgr. Zdeňka Křížová – lektorka, rozvoj kognitivních funkcí a 

Feuersteinova metoda, DPP 

Mgr. Oĺga Kulíšková – lektorka, logopedie, DPP 

 

Účetnictví spolku Úsměvy zpracovává paní Ing. Marie Baráková 

(mzdová a finanční účetní), OSVČ 
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ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU 
 

Účelem činnosti spolku je uspokojování kulturních, sportovních, 

vzdělávacích a dalších zájmů lidí s Downovým syndromem.     

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 

 

 

 

ČINNOST V ROCE 2017 
 

■ Sobotní setkání 

Konají se několikrát během školního roku v prostorách Mateřské školy 

speciální, Základní školy speciální a Praktické školy na Ibsenově 1, Brno 

– Lesná, ve spolupráci s jejím vedením. Bývá připraven program pro 

rodiče i děti. S hlídáním dětí pomáhají dobrovolnice. 

* Sobotní setkání 2017 

březen – XII. Světový den Downova syndromu (DS) – maškarní 

karneval se soutěžemi a tombolou, s programem pomáhali zahraniční 

studenti z MU  

květen – členská schůze spolku Úsměvy a beseda s paní Monikou 

Drgelovou Dis, sociální pracovnicí Magistrátu města Brna, odbor 

sociální péče, na téma „Sociální problematika“  

červen – Noc snů v Zoo Brno pro děti s postižením  

červen – výlet do Mariánského údolí v Brně  

říjen – cesta kolem světa za pokladem, s programem pomáhali 

zahraniční studenti z MU  

listopad  – předvánoční setkání s kreativním tvořením a nadílkou pro 

děti, děti s rodiči vytvářeli kalendáře na rok 2018  
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■ Pravidelné měsíční aktivity 

Klub nejmenších - rodiče s miminky a malými dětmi se scházejí v nových 

prostorách v Brně na Nerudově 7. Po narození dítěte s DS rodiče potřebují 

zvláštní péči a podporu. Tu naleznou nejlépe mezi těmi, kteří podobnou 

situací prošli nedávno. Pro nové rodiče je to první pozitivní kontakt 

s problematikou DS. Děti mají k dispozici stimulační pomůcky k rozvoji 

svých dovedností. 

Rozvoj kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody u dětí 

s DS – terapie pro děti od čtyř let věku, je individuální, trvá 60 minut a 

obsahuje cvičení: * na rozvoj rozumového, prostorového a smyslového 

vnímání; * na rozvoj logického myšlení, myšlenkových operací 

(analýza, syntéza, třídění, srovnávání);  *na rozvoj řeči;  *na rozvoj 

hrubé a jemné motoriky; *na rozvoj paměti 

Děti předškolního věku se učí kázni, schopnosti vydržet sedět na místě a 

pracovat s cizím člověkem. Školáci a mladí lidé si rozvíjejí osobnost a 

myšlení. Učí dvě lektorky. 

Logopedie - terapie pro děti od 6 měsíců. Zaměřuje se na rozvoj všech 

složek komunikačních dovedností (obsahová, formální a pragmatická), 

ale i s tím souvisejících oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, 

jemná motorika, myšlení, orofacionální oblast). 

Školáci – sobotní dopoledne pro školáky od 2. do 9. třídy bez rodičů. 

Asistentky mají pro ně připravený program (tvoření, hry a svačina 

s pohádkou). 

Cílem této 

aktivity je 

umožnit 

školákům s DS 

setkat se se 

svými stejně 

starými kama- 

rády a rodičům 

umožnit krátký 

odpočinek.  

 

 

                                                   Výlet po Brně 
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■ Prázdninové akce 

Rekondiční pobyt rodin s malými dětmi  

Týdenní pobyt proběhl v srpnu 2017 v Dětském středisku Březejc u 

Velkého Meziříčí. Pobytu se zúčastnilo 8 rodin. Odborný program byl 

zaměřen na specifické potřeby dětí s DS a měl rehabilitační, sociální a 

edukační charakter (rozvoj kognitivních funkcí; logopedie, doprovodný 

program vedený asistentkami, hiporehabilitace, canisterapie a 

fyzioterapie).   

 

Tábor pro starší děti a mládež s asistenty 

Týdenní pobyt s táborovou hrou se konal v měsíci srpnu 2017 
v Koněšíně – Borovince (okr. Třebíč).   O 15 dětí a mladých lidí s DS 

nebo jiným postižením se starali asistenti. 
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■ Další aktivity v roce 2017 

Spolek Úsměvy prezentoval svoji činnost formou banneru, figurín a 

tištěných materiálů na těchto akcích: 

* červen – den dětí v Brně – Králově Poli 

* červenec – pátý ročník charitativního běhu You Dream We Run v 

Blansku 

* září – Den shybů v Blansku pořádaný spolkem No Gravity 

* říjen – Erbovní slavnosti v Brně – Králově poli 

* prosinec – výstava v knihovně Jiřího Mahena v Brně, pobočka Královo 

Pole, Palackého 164 na téma Tvoření s Úsměvy. Výtvarné práce dětí 

s DS byly doplněny jejich vtipnými výroky a fotografiemi z cesty po 

Brně – autory byli školáci s DS. 

Výstava v knihovně Jiřího Mahena – pobočka Královo Pole 
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2017 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017 
 

ROZVAHA k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) 

             

     V Brně dne 1. května 2018 
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AKTIVA 1. 1. 2017 31.12.2017 

B. Krátkodobý majetek celkem 129 122 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 129 122 

 1. Pokladna 10 23 

 2. Ceniny 12 11 

 3. Účty v bankách 107 88 

AKTIVA CELKEM 129 122 

 

PASIVA 1. 1. 2017 31.12.2017 

A. Vlastní zdroje celkem 119 110 

I. Jmění celkem 21 41 

 1. Vlastní jmění 9 9 

 2. Fondy 12 32 

II. Výsledek hospodaření celkem 98 69 

 1. Účet výsledku hospodaření 0 -29 

 2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení 16 0 

 3. Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta minulých let 82 98 

B. Cizí zdroje celkem 10 12 

III. Krátkodobé závazky celkem 7 9 

 5. Zaměstnanci 1 1 

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 5 

 7. Závazky k inst.soc.zab. a veř.zdr.pojištění 2 3 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 4 0 

IV. Jiná pasiva celkem 3 3 

 1. Výdaje příštích období 3 3 

PASIVA CELKEM 129 122 
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  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2017 

  

 

V Brně dne 1. května 2018 

 

 

 

 

       

 

 

11 

 

NÁKLADY 

činnost 

hlavní Celkem 

A. Náklady 404 404 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 236 236 

1. Spotřeba materiálu a energie 52 52 

6. Ostatní služby 184 184 

III. Osobní náklady  165 165 

10. Mzdové náklady 143 143 

11. Zákonné sociální pojištění 22 22 

V. Ostatní náklady 3 3 

22. Jiné ostatní náklady 3 3 

Náklady celkem 404 404 

 

VÝNOSY 

činnost 

hlavní Celkem 

B. Výnosy 375 375 

I. Provozní dotace 113 113 

II. Přijaté příspěvky 39 39 

3. Přijaté příspěvky (dary) 25 25 

4. Přijaté členské příspěvky 14 14 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 218 218 

IV. Ostatní výnosy  5 5 

10. Jiné ostatní výnosy 5 5 

Výnosy celkem 375 375 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -29 -29 

34. Daň z příjmu 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -29 -29 
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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, klub nejmenších, prázdninové 

pobyty, terapie rozvoj kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy 

metody, logopedie. 

Statutární orgány: předsedkyně – Mgr. Lenka Mikuláštíková 

                              místopředsedkyně – Ing. Marta Klementová 

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 2017 dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) 

na činnost Sdružení v celkové výši 48 tis. Kč. Dotace z odboru 

zdravotnictví (28 tis. Kč) a z odboru sociálních věcí (20 tis. Kč) byly 

v celé výši vyčerpány v roce 2017. Dotace z rozpočtu statutárního města 

Brna 65 tis. Kč byla vyčerpána v celé výši v roce 2017.  
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4.  Přijaté a poskytnuté dary 

Spolek přijal v roce 2017 dary v celkové hodnotě 25 tis. Kč. V průběhu 

roku 2017 spolek žádné dary neposkytl. 

 

5.  Doplňující informace k rozvaze 

a) Finanční majetek 

Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně, v ceninách a na běžném 

účtu v korunách. 

 b) Závazky  

Spolek má k 31. prosinci 2017 závazky: zaměstnanci 1 tis. Kč, ostatní 

závazky vůči zaměstnancům 5 tis. Kč, závazky k institucím sociálního 

a zdravotního pojištění 2 tis. Kč,  

c) Výdaje příštích období – úhrada účetních služeb ve výši 3 tis. Kč na 

základě příkazní smlouvy 

 

6.  Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 

Celkové vlastní zdroje ve výši 110 tis. Kč tvoří: ztráta za rok 2017 ve 

výši - 29 tis. Kč; nerozdělený zisk z minulých let ve výši 98 tis. Kč.  

Dále sem patří vlastní jmění, které obsahuje obdržené věcné dary ve výši 

9 tis. Kč a věcný dar – dárková poukázka ve výši 11 tis. Kč a finanční 

dar na zakoupení didaktické pomůcky „Klokanův kufr“ ve výši 21 tis. 

Kč. 

 

7.   Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 

a) Náklady 

Náklady spolku za rok 2017 tvoří zejména výdaje za odborný program, 

prázdninové pobyty, terapie, přednášky, divadlo, drobné dárky, odměny 

a občerstvení pro děti s DS u příležitosti akcí pořádaných spolkem 

(sportovní dopoledne, předvánoční besídka). Dále jde o výdaje za 

kancelářské potřeby, poštovné, pomůcky, pronájem prostor a mzdy.  

b) Výnosy 

Výnosy spolku za rok 2017 jsou tvořeny dary fyzických a právnických 

osob, dále členskými příspěvky, vyčerpanými dotacemi JMK, 

vyčerpanou dotací MMB, fondy a tržbami z poskytovaných služeb.         

 

 

13 



výroční zpráva 2017 

 

 

c) Výsledek hospodaření 

Ztráta roku 2017 ve výši -29 tis. Kč byla vytvořena hlavní činností a bude 

převedena na účet výsledku hospodaření. 

 

8.  Zaměstnanci, statutární orgány 

V roce 2017 Spolek měl několik zaměstnanců na dohodu o provedení 

práce a jednoho zaměstnance (administrativní pracovnici) na 0,35 

úvazku.  Členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených 

stanovami pracují dobrovolně a nepobírají žádné odměny či funkční 

požitky. 

 

9.  Daň z příjmů 

Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2017 činila 0 tis. Kč.      

 

 

V Brně dne 1. května 2018 
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PODĚKOVÁNÍ 

 
● za finanční příspěvek 

Jihomoravský kraj - za dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje  

odbor sociálních věcí – podpora služeb pro rodiny                  20.000 Kč  

odbor zdravotnictví                                                                   28.000 Kč 

Statutární město Brno – za dotaci z rozpočtu statutárního města 

Brna                                                                                         65.000 Kč 

 

● za dary od fyzických osob 

(p. Kolář 10.000 Kč, p. Vémola 10.000 Kč, p. Klement 1.500 Kč,                

p. Kottasová 2.400 Kč) 

● panu Jiřímu Babkovi za dar 21.000 Kč na zakoupení didaktické 

pomůcky „Klokanův kufr“ 

 

● řediteli Speciálních škol na Ibsenově 1, Brno PaedDr. Petru 

Hanákovi a pracovnicím Speciálního pedagogického centra 

Ibsenova 1, Brno – za zázemí a podporu 

 

● všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný život lidí 

s Downovým syndromem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


