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Váţení přátelé, 

   

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského  

sdruţení Úsměvy v roce 2007. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční, materiální 

či osobní pomocí. 

 

 

za Radu občanského sdruţení Úsměvy 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Mikuláštíková,   předsedkyně                                                                                                       

 

duben 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

 

● za finanční příspěvek 

 

Jihomoravský kraj - za dotaci z odboru kancelář hejtmana  50.000 Kč 

                                 - za dotaci z odboru sociálních věcí   10.000 Kč 

                                 - za dotaci z odboru zdravotnictví    28.000 Kč 

Jihomoravská plynárenská, a.s.    40.000 Kč 

Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem      
34.000 Kč 

Mateřské centrum Klokánek        10.000 Kč 

KARTON P+P, spol.s.r.o.     20.000 Kč 

Pan Vít Pazourek       2.000 Kč 

Pan Pavel Šoba           2.500 Kč 

Paní Helena Veselá       500 Kč 

 

● vedení Speciálního pedagogického centra při Mateřské škole 

speciální, Základní školy speciální a Praktické škole Ibsenova 1, Brno 

– řediteli PaedDr. Petru Hanákovi a jeho zaměstnankyním  

za zázemí a podporu 

●  firmě BiTo spol. s r.o. – paní Mgr. Marii Barákové 

za vedení účetnictví 

● dobrovolnicím z Evangelické akademie – Církevní střední 

zdravotnické školy  za hlídání dětí při sobotních akcích 

● firmě Cleverlance Enterprise Solutions a.s.  

 za moţnost umístění našich webových stránek 

●  středisku environmentální výchovy - Rozmarýnek 

 za poskytnutí prostor pro Klub nejmenších a ORT 

●  firmě EXPODATA-DIDOT, spol.s r.o. 

za tisk výroční zprávy občanského sdruţení Úsměvy 

●  firmě STARLIFE  

za věcný dar pro letní tábor 

● paní Mirce Pelikánové a asistentům – dobrovolníkům 

za péči o děti na letním táboře 

● všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný ţivot lidí s Downovým 

syndromem 
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      ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2007 

 
 

Dne 27. března 2008 jsme provedli kontrolu účetních dokladů Úsměvy – občanské 

sdruţení pro pomoc lidem s Downovým syndromem (dále jen Sdruţení) za rok 

2007, při které jsme neshledali ţádné nedostatky. Účetní doklady odpovídají 

činnosti občanského sdruţení v průběhu roku 2007,  jsou vedeny dle příslušných 

právních předpisů a dle zásad podvojného účetnictví.  

Zkontrolováno bylo:  

Finanční výkazy k 31. prosinci 2007, pokladní doklady, bankovní výpisy, kniha 

faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a jejich 

vyuţití v roce 2007 a správné vykázání k 31. prosinci 2007. Také byly 

zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2007. 

 

Dle našeho vědomí probíhala činnost rady Sdruţení v souladu se stanovami. 

V průběhu roku 2007 neobdrţela revizní komise ţádnou stíţnost na činnost orgánů 

Sdruţení. 

 

Revizní komise pracuje ve sloţení: 

JUDr. Olga Darmovzalová, nar. 22.2.1959, členka 

Mgr. Boţena Doleţelová, nar. 12.10.1957, členka 

Ing. Karla Trusková, nar. 18.8.1975, předsedkyně 

 

V Brně, dne 27. března 2008 

 

 

 

Ing. Karla Trusková       

Předsedkyně revizní komise   
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ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

 

 

Úsměvy – občanské sdruţení pro pomoc lidem s Downovým 

syndromem a jejich rodinám je občanské sdruţení s působností pro 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj. 

Bylo zaloţeno 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 Sdruţení probíhají v prostorách Speciálního pedagogického centra 

při Mateřské škole speciální, Základní škole speciální a Praktické škole, 

Brno, Ibsenova 1, SEV Rozmarýnek  Brno a příleţitostně v dalších 

prostorách podle charakteru a zaměření akce. Vlastní prostory zatím 

sdruţení nemá. 

  

Číslo registrace:          VS / 1 – 1 / 63475 / 06 –R  ze dne 10. 3. 2006  

IČO:                             270 26 574     

Bankovní spojení:       ČSOB – Poštovní spořitelna Brno 

Název účtu:                  Úsměvy – o.s. pro pomoc 

Číslo účtu:                    209236911 / 0300                                           

Právní postavení:         právnická osoba 

Územní působnost:      Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina 

Adresa :                        Foltýnova 35, Brno 635 00 

Telefon:                         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 Sdruţení k 31. 12. 2007 

 50 rodin s dětmi s DS 

   3 dobrovolní členové 
●      1 rodina s dětmi s jiným postiţením   
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    ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBČANSKÉHO   

                                 SDRUŢENÍ 

 

 

Podle platných stanov (registrace MV ČR ze dne 10. 3. 2006) je nejvyšším 

statutárním orgánem Sdruţení Valná hromada, která volí pětičlennou radu 

Sdruţení a tříčlennou revizní komisi. Rada je výkonným orgánem 

Sdruţení. Statutárními zástupci občanského sdruţení Úsměvy jsou 

předseda a jednatel, kteří jednají samostatně. Rada i revizní komise pracují 

na principu dobrovolnictví. 

 

Rada Sdruţení:  

Mgr. Lenka Mikuláštíková           předsedkyně 

Ing.  Marta Klementová                jednatelka 

Mgr. Marek Filouš                        člen rady  

Ing. Jan Pekař                                člen rady  

Vlasta  Suchánková                       členka rady  

Do 12. 5. 2007 byla členem rady paní Mgr. Oľga Kulíšková, která z pra-

covních důvodů rezignovala. Na její místo byl zvolen pan Ing. Jan Pekař. 
 

Revizní komise: 

Ing. Karla Trusková                      předsedkyně                     

JUDr. Olga Darmovzalová            členka 

Mgr. Boţena Doleţelová                členka 
 

Odborní poradci: 

MUDr. Mgr. Viktor Hartoš – dětský psychiatr   

Mgr. Oľga Kulíšková – speciální pedagog - logoped 

Mgr.  Boţena Doleţelová – speciální pedagoţka - integrace do školských 

zařízení                          

Mgr. Iva Vojtková – psycholoţka 

Bc. Monika Vrtělová – sociální pracovnice 
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 (d) Výnosy příštích období 

Výnosy příštích období zahrnují první část nadačních příspěvků NROS ze 

sbírky Pomozte dětem! pro rok 2008 ve výši 34 tis. Kč. Celková výše 

nadačních příspěvků pro příští rok činí 81 tis. Kč a bude vyčerpána v plné výši 

v rámci projektu ORT a  projektu Osobní asistence. 

6.   Vlastní zdroje krytí stálých a oběţných aktiv 

Tuto poloţku ve výši 43 tis. Kč tvoří hospodářský výsledek roku 2007 (zisk 

27 tis. Kč) a nerozdělený zisk roku 2006 (16 tis. Kč). Převáţnou většinu zisků 

představují dary obdrţené v roce 2007, jeţ budou vyuţity v roce následujícím. 

7.   Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 

(a)  Výnosy 

Výnosy sdruţení za rok 2007 jsou tvořeny především dary fyzických a 

právnických osob, členskými příspěvky a vyčerpanými dotacemi JMK. 

(b)  Náklady 

Náklady Sdruţení za rok 2007 tvoří zejména výdaje za odborný program, 

drobné dárky a občerstvení pro děti s DS u příleţitosti akcí pořádaných 

Sdruţením (sportovní dopoledne, Mikulášská besídka), prázdninové pobyty, 

účetní sluţby, dále výdaje za kancelářské potřeby, poštovné a mzdy. 

(c)  Výsledek hospodaření 

Zisk roku 2007 v celkové výši 27 tis. Kč byl vytvořen hlavní činností (19 tis. 

Kč) a hospodářskou činností (8 tis. Kč). Bude převeden na účet výsledku 

hospodaření. 

8.   Zaměstnanci, statutární orgány 

V průběhu roku 2007 mělo Sdruţení několik zaměstnanců na dohodu o 

provedení práce a od července 2007 jednu administrativní pracovnici na 

poloviční úvazek. Celkové mzdové náklady činily 76 tis. Kč, zákonné sociální  

        pojištění 9 tis. Kč. 

Členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených stanovami pracují 

dobrovolně a nepobírají ţádné odměny či funkční poţitky. 

9.    Daň z příjmů 

       Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2007 činila 0 tis. Kč.  

 

Odesláno dne:   Razítko:  Podpis odpovědné osoby 

  27.3.2008                                                                                                                                                                          

                                                                                     Ing. Marta Klementová 
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   PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

1.  Zaloţení a charakteristika občanského sdruţení 

Úsměvy – občanské sdruţení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich 

rodinám (Sdruţení) vzniklo z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem 

(DS). Sdruţení je dobrovolnou nezávislou demokratickou organizací, která usiluje 

o podporu systematické, komplexní a profesionální pomoci lidem s DS a jejich 

rodinám. Sdruţení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 10. března 2006. 

Hlavní činností sdruţení je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a 

dalších zájmů lidí s DS, prázdninové pobyty, metoda ORT. 

Statutární orgány: předsedkyně – Mgr. Lenka Mikuláštíková 

                              jednatelka –  Ing. Marta Klementová 

Sídlo Sdruţení: Foltýnova 35, Brno, 635 00 

Oblast působnosti Sdruţení: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina 

2.  Zásadní účetní postupy pouţívané Sdruţením      

Sdruţení vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví číslo 

563/1991 Sb. a souvisejícími prováděcími předpisy (zejména vyhláška 504/2002 

Sb.). Účetní období Sdruţení je shodné s kalendářním rokem. 

3.  Přijaté dotace z územních samosprávních celků 

Sdruţení přijalo v roce 2007 dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) na 

činnost Sdruţení v celkové výši 88 tis. Kč. K 31. prosinci 2007 byly tyto dotace 

vyčerpány.  

4.  Přijaté a poskytnuté dary a nadační příspěvky 

Sdruţení přijalo v roce 2007 dary v celkové hodnotě 75 tis. Kč a nadační příspěvek 

ve výši 34 tis. Kč. V průběhu roku 2007 Sdruţení neposkytlo ţádné dary. 

5.  Doplňující informace k rozvaze  

(a)  Finanční majetek 

Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně a na běţném účtu v korunách. 

(b) Pohledávky 

Sdruţení eviduje k 31. prosinci 2007 pohledávky ve výši 37 tis. Kč 

vyplývající z části nadačních příspěvků na rok 2008, splatné v roce 2008 (viz. 

bod (d)).  

(c) Závazky 

Kromě závazků z titulu mezd nemá Sdruţení k 31. prosinci 2007 ţádné další 

závazky. 
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Zaměstnanci: 

PaedDr. Eva Matejičková – terapeutka orofaciální regulační terapie, 

dohoda o provedení práce 

Ing. Marta Klementová – administrativní pracovnice (částečný úvazek od 

července 2007). 

 

Na základě smlouvy firma BiTo spol.s r.o. zpracovala účetnictví za rok 

2007. 
 

 

 

 

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŢENÍ 

 
● pomoc při překonání těţké situace, kterou je narození dítěte s DS – infor- 

mační materiály, knihy týkající se problematiky DS, zkušenosti  ostatních 

rodičů 

●  předávání kontaktů na logopeda, speciální pedagogy, fyzioterapeuty, 

psychology a  odborné lékaře 

● zprostředkování canisterapie, hipoterapie a dalších metod, které 

přispívají k pozitivnímu  vývoji dítěte (zkušenosti ze zahraničí) 

●  pořádání přednášek odborníků  (lékařů, psychologů, sociálně právních 

pracovníků,logopedů…) 

● aktivizace rozvoje sluţeb zvyšující kvalitu ţivota rodinám, které pečují o 

osoby s DS a umoţňující  všem ţít plnohodnotný ţivot 

● podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti, začle -   

ňování dětí do mateřských a základních škol 

●  napomáhání rozvíjení zájmové činnosti a účelnému vyuţívání volného 

času lidí s DS 

● seznamování veřejnosti s ţivotem, schopnostmi a potřebami lidí s DS 
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ZÁKLADNÍ  ČINNOST  V ROCE  2007 
 

■ Sobotní setkání 

Konají se několikrát během školního roku v prostorách Speciálního 

pedagogického  centra na   Ibsenově 1, Brno – Lesná,  ve spolupráci s jejím 

vedením. Sdruţení připravuje program pro rodiče i děti.  S hlídáním dětí 

pomáhají dobrovolnice Evangelické akademie – Církevní střední 

zdravotnické školy. 

leden - výtvarná dílna v dětské nemocnici v Brně 

Na základě nabídky MUDr. Viktora Hartoše jsme zavítali do výtvarné 

dílny. Nejmenší děti vyuţily balónkovou místnost a tělocvičnu, starší děti 

si vyzkoušely různé techniky malování i práci  s keramickou hlínou. 

Vypálené výrobky byly vystaveny v březnu na II. Světovém  dni  Downova 

syndromu. 

březen – II. Světový den Downova syndromu 

Světový den Downova syndromu – na podnět organizací Down syndrome 

International  (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA) byl          

21. březen vyhlášen  Světovým dnem Downova syndromu (DS). Downův 

syndrom se také nazývá trisomie 21. chromozomu. Lidé s DS mají v kaţdé 

buňce těla jeden chromozom navíc. Na 21. chromozomu jsou místo dvojice 

chromozomů chromozomy tři, proto bylo symbolicky jako Světový den DS 

vybráno datum  21. 3. 

DS je genetická  odchylka,  která se nedá léčit a provází člověka celý ţivot. 

Z důvodu mentálního postiţení probíhá  vývoj dětí s DS pomaleji, jejich 

výchova a učení  vyţadují specifický přístup.                                                                                                                        

V sobotu 17. března 2007 v prostorách Vesny v Brně na Údolní ulici 

Úsměvy o.s. připravilo pro děti s DS, jejich rodiče, příbuzné a hosty  

setkání ke II. Světovému dni Downova syndromu. Snahou bylo ukázat, ţe 

se děti s DS dokáţí mnoho věcí naučit.  

Všichni přítomní měli moţnost prohlédnout si fotografie Jendy 

Konečného, výrobky dětí z výtvarné dílny, keramiky a shlédnout krátká 

vystoupení, ve kterých účinkovaly děti s DS.  
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          VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč) 

 
 Činnosti 

A. Náklady  hlavní hospodářská celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 47 3 50 

1. Spotřeba materiálu 47 3 50 

II. Služby celkem 94 78 172 

      6. Cestovné 2  2 

      7. Náklady na reprezentaci 1  1 

      8. Ostatní sluţby 91 78 169 

III. Osobní náklady celkem 79 6 85 

     9. Mzdové náklady 70 6 76 

   10. Zákonné sociální pojištění 9  9 

 V. Ostatní náklady celkem 1 1 2 

   24. Jiné ostatní náklady 1 1 2 

NÁKLADY CELKEM 221 88 309 
 

 

B. Výnosy    

I.Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  96 96 

    2. Trţby z prodeje sluţeb  96 96 

VI. Přijaté příspěvky celkem 116  116 

27. Přijaté příspěvky (dary) 109  109 

28. Přijaté členské příspěvky 7  7 

VII. Provozní dotace celkem 124  124 

29. Provozní dotace 124  124 

VÝNOSY CELKEM 240 96 336 
 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 8 27 

      34. Daň z příjmů 0 0 0 

 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 8 27 

 

 

 

       Odesláno dne:   Razítko:   Podpis odpovědné osoby: 

       27. 3. 2008         Ing. Marta Klementová 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2007 
 

 

ROZVAHA k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč) 

 
AKTIVA 1.1. 2007 31.12. 2007 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 69 130 

      II. Pohledávky celkem 0 37 

     III. Krátkodobý finanční majetek 69 93 

1. Pokladna  14 7 

3. Účty v bankách 55 86 

AKTIVA CELKEM 69 130 

 

 

 
PASIVA 1.1. 2007 31.12. 2007 

A. Vlastní zdroje celkem 16 43 

     II. Výsledek hospodaření celkem 16 43 

              1. Účet výsledku hospodaření 16 27 

              3. Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min. let 0 16 

B. Cizí zdroje celkem 53 87 

   III. Krátkodobé závazky celkem 0 6 

             6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 3 

             7. Závazky k inst.soc.zab. a veřej.zdrav. pojišť. 0 2 

             9. Ostatní přímé daně 0 1 

   IV. Jiná pasiva celkem 53 81 

2. Výnosy příštích období 53 81 

PASIVA CELKEM 69 130 

 

 

 

Odesláno dne:   Razítko:   Podpis odpovědné osoby: 

27.3.2008                        Ing. Marta Klementová 
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květen – arteterapie, valná hromada 

Členové o. s. Úsměvy byli informováni o činnosti a hospodaření sdruţení 

v roce 2006 a seznámeni s proběhlými a připravovanými aktivitami v roce 

2007. 

Děti školního věku si s arteterapeutkou paní Adou Ulčákovou vyzkoušely 

akvarelovou techniku a společně vytvořily pěkné kresby.  

červen - rozloučení se školním rokem 
Soutěţní dopoledne plné her a zábavy, zakončené odměnami a 

občerstvením.  

říjen – přednáška doc. MUDr. Márie Šustrové CSc. z Bratislavy 

Téma: „Problematika dospělých lidí s Downovým syndromem (DS)“ se u 

rodičů setkalo s velkým ohlasem, protoţe problematikou dospělých lidí 

s DS se zatím mnoho odborníků nezabývá. Pro rodiče malých dětí s DS to 

bylo povzbuzení. Viděli a slyšeli, jaký je ţivot dospělého s DS a co 

všechno se dá zvládnout. Ţe námaha a péče o dítě s DS vynaloţená hned 

po jeho narození má smysl. 

prosinec – pohádka a mikulášská nadílka  

Rodiče společně s dětmi viděli pohádku „Babičky si rády hrají“ , která byla 

plná převleků a písniček. Po ní následovala mikulášská nadílka.     

 

 

■ Pravidelné měsíční aktivity 

Klub nejmenších 

V rámci o.s. Úsměvy působí Klub nejmenších. Jeho posláním je umoţnit 

rodičům s miminky a malými dětmi sejít se v klidném, neformálním 

prostředí a být prvním pozitivním kontaktem s problematikou DS pro nové 

rodiče. Klub nejmenších se schází pravidelně jedenkrát za měsíc v SEV 

Rozmarýnek v Brně – Jundrově. Děti mohou vyuţít stimulační pomůcky k 

rozvoji svých dovedností, nebo si je mohou půjčit domů.  Společně s 

maminkami a za doprovodu hudebních nástrojů se učí jednoduchá říkadla a 

písničky. Paní Kulíšková, logopedka z SPC Brno-Lesná, pravidelně 

přednáší maminkám témata týkající se specifik logopedie u dětí s DS. 

Klub nejmenších vede paní Karla Trusková a během roku se ho zúčastnilo 

13 rodin. 
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Orofaciální regulační terapie dle C. Moralese (ORT) 
ORT je speciální metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje určená 

pro děti s Downovým syndromem (DS). V ORT se volí priority - co je pro 

dítě nejdůleţitější - např. sání, nácvik dýchání nosem apod.  

Terapeutka paní PaedDr. Eva Matejičková rodičům názorně předvede 

techniku odstraňující  daný problém a naučí je, jak mají s dítětem pracovat 

doma. Terapie se provádí dlouhodobě, zlepšuje stav dítěte a vytváří 

příznivé podmínky pro navazující logopedickou péči. 

ORT byla realizována od ledna do prosince 2007 s výjimkou letních 

prázdnin. Do terapie bylo zařazeno celkem 17 dětí a probíhala v prostorách 

CEV Rozmarýnek. 

Projekt byl financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizo - 

vaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.     
 

 

■ Prázdninové akce 

Pobyt rodin s malými dětmi   
Proběhl začátkem července v  rekreačním středisku - Hálův mlýn, Laţánky 

42, 664 76 u Veverské Bítýšky. Pobytu se zúčastnilo celkem 11 rodin, 

z toho 8 rodin z JMK a 3 z kraje Vysočina (dospělí 17 osob, děti do 3 let 8, 

děti od 3 let 14). S dětmi pomáhaly 4 asistentky. 
Tábor pro starší děti s asistenty 

Desetidenní Kouzelný letní tábor, který vedla paní Mirka Pelikánová, se 

konal na přelomu července a srpna v Městečku Trnávka. Tábora se 

zúčastnilo 13 dětí, z toho osm z našeho sdruţení a zbývajících pět byly děti 

s jiným postiţením. 

 

 

■ Další aktivity v roce 2007 

Odborné přednášky 

* Delfinoterapie a kinezioterapie 

Dr. Anatolij Smoljaninov seznámil rodiče s u nás méně známou metodou 

rehabilitace, která po absolvování průpravných kinezioterapeutických 

cvičení vyuţívá pozitivního působení kontaktu s delfíny. 
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* Logopedie a výuka čtení dětí s Downovým syndromem 

Paní Naďa Kafková vysvětlila rodičům dětí ve věku od tří let metodu 

„globálního čtení“. Děti se učí jednoduché obrázky a slova k sobě 

přiřazovat. Je to příprava na čtení. 

Mgr. Ladislava Pacltová rodičům zdůrazňovala nutnost naučit dítě správně 

vyslovovat hlásky a  teprve potom učit slabiky. Poradila různé osvědčené 

metody vyvozování hlásek a pomůcky ověřené svou dlouholetou praxí. 

 

Různé 

* Účast na podzimním celorepublikovém setkání v Praze, kde byla 

prezentována činnost občanského sdruţení Úsměvy. 

 

 
Vystoupení Klubu nejmenších u příležitosti II. Světového dne Downova 

syndromu 
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