občanské sdružení pro pomoc
lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám

Výroční zpráva za rok 2006 Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 63500 Brno
Tisk : EXPODATA-DIDOT, spol.s r. o., Výstaviště 1, 648 75 Brno

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2006

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení
Úsměvy v roce 2006.
Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční, materiální či osobní
pomocí.
za Radu občanského sdružení Úsměvy

Mgr. Lenka Mikuláštíková, předsedkyně
květen 2007

PODĚKOVÁNÍ
● za finanční příspěvek
Jihomoravský kraj - za dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 43.000Kč
KPMG Česká republika, s.r.o. 10.000 Kč
Pan Josef Krčál 2.000 Kč
Paní Helena Veselá 500 Kč
Rodina Mikuláštíkova 1.100 Kč
● za zázemí a podporu
vedení Speciálních škol Ibsenova 1, Brno – řediteli Mgr. Jindřichu Petřekovi a jeho
zaměstnankyním
● za vytvoření loga a grafické úpravy
panu Pavlovi Šobovi
● za vedení účetnictví
paní Ing. Kláře Klusákové
● dobrovolnicím z Evangelické akademie – Církevní střední zdravotnické školy za hlídání dětí při sobotních akcích
● firmě Cleverlance Enterprice Solution a.s.
za možnost umístění našich webových stránek
● středisku environmentální výchovy - Rozmarýnek
za poskytnutí prostor pro Klub nejmenších
● firmě EXPODATA-DIDOT, spol.s r.o.
za tisk výroční zprávy občanského sdružení Úsměvy
● všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný život lidí s Downovým syndromem
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(d) Výnosy příštích období
Výnosy příštích období zahrnují nevyčerpanou část provozní dotace JmK ve
výši 36 tis. Kč a první část nadačního příspěvku NROS ze sbírky Pomozte
dětem! ve výši 17 tis. Kč. Celková výše nadačního příspěvku činí 34 tis. Kč a
bude vyčerpána v roce 2007 v plné výši v rámci projektu „Orofaciální
regulační terapie (ORT) pro děti s Downovým syndromem“.
6.

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv jsou tvořeny hospodářským
výsledkem roku 2006 ve výši 16 tis. Kč.

7.

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
(a) Výnosy
Výnosy sdružení za rok 2006 jsou tvořeny dary fyzických a právnických osob,
dále členskými příspěvky a vyčerpanou částí dotace JmK.
(b) Náklady
Náklady Sdružení za rok 2006 tvoří zejména výdaje za odborný program,
drobné dárky a občerstvení pro děti s DS u příležitosti akcí pořádaných
Sdružením (sportovní dopoledne, Mikulášská besídka) a dále výdaje za
kancelářské potřeby a poštovné.
(c) Výsledek hospodaření
Zisk roku 2006 ve výši 16 tis. Kč byl vytvořen pouze hlavní činností Sdružení
a bude převeden na Účet výsledku hospodaření.

8.

7.

Zaměstnanci, statutární orgány
V roce 2006 Sdružení nemělo žádné zaměstnance.
Členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených stanovami pracují
dobrovolně a nepobírají žádné odměny či funkční požitky.
Daň z příjmů
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2006 činila 0 tis. Kč.

Odesláno dne:
6. května 2006

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Marta Klementová
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich
rodinám je občanské sdružení s působností pro kraje Jihomoravský, Vysočina a Zlínský.
Bylo založeno ustavující valnou hromadou v květnu 2006 a navázalo 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 Sdružení probíhají v prostorách Speciálních škol Ibsenova 1 Brno, SEV
Rozmarýnek Brno a příležitostně v dalších prostorách podle charakteru a zaměření akce.
Vlastní prostory zatím sdružení nemá.
Číslo registrace:
IČO:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Číslo účtu:
Právní postavení:

VS / 1 – 1 / 63475 / 06 –R ze dne 10. 3. 2006
270 26 574
ČSOB – Poštovní spořitelna Brno
Úsměvy – o.s. pro pomoc
209236911 / 0300
právnická osoba

Územní působnost:
Adresa :
Telefon:

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina
Foltýnova 35, Brno 635 00
pevná linka 546 213 634
mobil 721 908 838

E-mail:

marta.kl@centrum.cz

Webové stránky:

http://www.usmevy.cz
webmaster Ing. Pavel Mikuláštík

Počet registrovaných členů Sdružení k 31. 12. 2006
• 46 rodin s dětmi s DS
• 3 dobrovolní členové
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1.

Založení a charakteristika občanského sdružení
Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich
rodinám (Sdružení) vzniklo z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem (DS).
Sdružení je dobrovolnou nezávislou demokratickou organizací, která usiluje o
podporu systematické, komplexní a profesionální pomoci lidem s DS a jejich
rodinám. Sdružení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 10. března 2006.
Hlavní činností sdružení je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a
dalších zájmů lidí s DS. Sdružení nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost.
Jednatelka Sdružení: Ing. Marta Klementová, nar. 12. 7. 1965
Sídlo Sdružení: Foltýnova 35, Brno, 635 00
Oblast působnosti Sdružení: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina

2.

Zásadní účetní postupy používané Sdružením
(a) Postupy účtování
Sdružení vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví číslo
563/1991 Sb. a souvisejícími prováděcími předpisy (zejména vyhláška
504/2002 Sb.). Účetní období Sdružení je shodné s kalendářním rokem.
(b) Srovnatelné údaje
Stav k prvnímu dni účetního období v rozvaze představuje zahajovací rozvahu
ke dni založení Sdružení.

3.

Přijaté dotace z územních samosprávních celků
Sdružení přijalo v roce 2006 účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
(JmK) na činnost Sdružení v celkové výši 43 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč bylo
vyčerpáno k 31. prosinci 2006.

4.

Přijaté a poskytnuté dary
Sdružení přijalo v roce 2006 dary v celkové hodnotě 18 tis. Kč. V průběhu roku
2006 Sdružení žádné dary neposkytlo.

5.

Doplňující informace k rozvaze
(a) Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně a na běžném účtu v korunách.
(a) Pohledávky
Sdružení k 31. prosinci 2006 nemá žádné pohledávky.
(b) Závazky
Sdružení k 31. prosinci 2006 nemá žádné závazky.

Podle platných stanov (registrace MV ČR ze dne 10. 3. 2006) je nejvyšším statutárním
orgánem Sdružení Valná hromada, která volí pětičlennou radu Sdružení a tříčlennou
revizní komisi. Rada je výkonným orgánem Sdružení. Statutárními zástupci občanského
sdružení Úsměvy jsou předseda a jednatel, kteří jednají samostatně. Rada i revizní komise
pracují na principu dobrovolnictví.
Rada Sdružení:
Mgr. Lenka Mikuláštíková
předsedkyně
Ing. Marta Klementová
jednatelka
Mgr. Marek Filouš
člen rady
Mgr. Oľga Kulíšková
členka rady
Vlasta Suchánková
členka rady
Do 7. 10. 2006 byla členem rady paní PhDr. Katarína Grochalová, která ze studijních
důvodů rezignovala. Na její místo byla zvolena paní Mgr. Oľga Kulíšková.
Revizní komise:
Ing. Karla Trusková
JUDr. Olga Darmovzalová
Mgr. Božena Doleželová

předsedkyně
členka
členka

Odborní poradci:
MUDr. Mgr. Viktor Hartoš – dětský psychiatr
Mgr. Oľga Kulíšková – logopedka
Mgr. Božena Doleželová – speciální pedagog- integrace do školských zařízení
Mgr. Iva Vojtková – psycholog
Jitka Vonášková – odborník na sociální problematiku
Na základě dohody o provedení práce zpracovala účetnictví za rok 2006
paní Ing. Klára Klusáková
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ

ROZVAHA k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)
A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
3. Účty v bankách
AKTIVA CELKEM
A. Vlastní zdroje celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
B. Cizí zdroje celkem
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
Odesláno dne:
6. května 2006

Razítko:

10.3.2006
0
0
0
0
0
0

31.12.2006
0
69
69
14
55
69

0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
53
53
53
69

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Marta Klementová

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
8. Ostatní služby
A. NÁKLADY CELKEM
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
B. VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
Odesláno dne:
6. května 2006

Razítko:
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Činnosti
hlavní
hospodářská
7
7
3
3
10
0
19
18
1
7
7
26
0
16
0
0
16
0
Podpis odpovědné osoby:
Ing.Marta Klementová

● pomoci překonat těžkou situaci, kterou je narození dítěte s DS – informační
materiály, knihy týkající se problematiky DS, zkušenosti ostatních rodičů
● předávání kontaktů na logopeda, speciální pedagogy, fyzioterapeuty, psychology a
odborné lékaře
● zprostředkovat canisterapii, hipoterapii, nové metody, které přispívají k pozitivnímu
vývoji dítěte (zkušenosti ze zahraničí)
● pořádání přednášek odborníků (lékařů,psychologů, sociálně právních pracovníků,
logopedů…)
● aktivizace rozvoje služeb zvyšující
kvalitu života rodinám, které pečují
o osoby s DS a umožňující všem
žít plnohodnotný život
● podporovat aktivity související s
integrací lidí s DS do společnosti,
začleňování dětí do mateřských a
základních škol
● napomáhat rozvíjení zájmové
činnosti a účelnému využívání
volného času lidí s DS
● seznamovat veřejnost s životem,
schopnostmi a potřebami lidí s DS

ZÁKLADNÍ ČINNOST V ROCE 2006
• Sobotní setkání

Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich
rodinám nemá vlastní prostory. Sobotní dopolední setkání se konají v prostorách
Speciálních škol Ibsenova 1, Brno – Lesná, ve spolupráci s jejím vedením.
Je připraven program pro rodiče i děti. S hlídáním dětí pomáhají dobrovolnice
Evangelické akademie – Církevní střední zdravotnické školy.
20. května
Ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové rady a revizní komise. Tímto
dnem začalo občanské sdružení Úsměvy svoji činnost.
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24. června
Školní rok byl zakončen soutěžemi a odměnami, které pro děti připravili rodiče.
Našel se také čas na povykládání a občerstvení.
7. října
Pro děti byla zajištěna canisterapie. Speciálně vycvičení psi umožní zklidnění dětí.
Rodiče čekal dotazník, který slouží k zjištění zájmu o aktivity pro děti a informace o
nadcházejících změnách v sociální oblasti.
9. prosince
Děti i rodiče viděli pohádku zakončenou kouzelnickým vystoupením.Dalším
překvapením pro děti byla mikulášská nadílka. Rodiče byli seznámeni s nabídkou
prázdninových pobytů pro rok 2007.

• Klub nejmenších

V rámci občanského sdružení Úsměvy byl založen Klub nejmenších. Jeho posláním je
umožnit rodičům s miminky a malými dětmi sejít se v klidném, neformálním prostředí a
být
prvním pozitivním kontaktem s problematikou Downova syndromu pro nové rodiče.
Místem, kde se Klub nejmenších koná, je SEV Rozmarýnek v Brně – Jundrově. Schází se
pravidelně jedenkrát za měsíc.
Vede ho paní Karla Trusková. Během roku se Klubu nejmenších zúčastnilo 12 rodin.

• Účast na akcích, souvisejících s
programovým zaměřením občanského
sdružení Úsměvy
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2006
Dne 6. května 2007 byla provedena kontrola účetních dokladů Úsměvy – občanské
sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem (dále jen Sdružení) za rok 2006, při
které nebyly shledány žádné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského
sdružení v průběhu roku 2006 a jsou vedeny dle zásad podvojného účetnictví.
Zkontrolováno bylo:
Zahajovací rozvaha k 10. březnu 2006, finanční výkazy k 31. prosinci 2006, pokladní
doklady, bankovní výpisy, kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační
příspěvky a dotace a jejich využití v roce 2006 a správné vykázání k 31. prosinci 2006.
Činnost rady Sdružení probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku 2006
neobdržela revizní komise žádnou stížnost na činnost orgánů Sdružení.
Revizní komise pracuje ve složení:
JUDr. Olga Darmovzalová, nar. 22.2.1959, členka
Mgr. Božena Doleželová, nar. 12.10.1957, členka
Ing. Karla Trusková, nar. 18.8.1975, předsedkyně

V Brně, dne 6. května 2007

červen 2006 – Brno
I. konference o Downově syndromu, pořádaná
Centrem Downova syndromu ve FN Brno. Na
konferenci jsme Úsměvy oficiálně představili.
K dispozici byly také letáčky s informacemi o
Úsměvech a Klubu nejmenších.
září 2006 - Praha
Pražský den Downova syndromu – mezinárodní
konference, pořádaná na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze pod záštitou
mezinárodní organizace European Down
Syndrome Association (EDSA) a věnované
životu osob s DS a péči o ně v řadě zemí
Evropy. Na konferenci jsme představili naše
občanské sdružení Úsměvy a Klub nejmenších
formou posteru.
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Ing. Karla Trusková
Předsedkyně revizní komise
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