občanské sdruţení pro pomoc
lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám

Výroční zpráva za rok 2008 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 2008

Váţení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského
sdružení Úsměvy v roce 2008.
Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční, materiální či
osobní pomocí.
za Radu občanského sdružení Úsměvy

Mgr. Lenka Mikuláštíková, předsedkyně
duben 2009

PODĚKOVÁNÍ
● za finanční příspěvek
Jihomoravský kraj - za dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
60.000 Kč
- za dotaci z odboru zdravotnictví 14.750 Kč
Jihomoravská plynárenská, a.s. 40.000 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem!
81.000 Kč
KPMG ČR, Praha 15.000 Kč
DMG Czech, Brno 75.000 Kč
Stráský, Hustý a partneři, Brno 5.000 Kč
Pan Adam
500 Kč
Pan Mikuláštík
500 Kč
Paní Veselá
500 Kč
Paní Sprinzlová 1.500 Kč
anonymní dárce 10.000 Kč
● vedení Speciálního pedagogického centra Ibsenova 1, Brno – řediteli
PaedDr. Petru Hanákovi a jeho zaměstnankyním - za zázemí a podporu
● firmě BiTo – paní Ing. Marii Barákové - za vedení účetnictví
● 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
● CRA Lata – za pronájem prostor pro ORT
● řediteli ZŠ Slovanské nám. 2 Brno PaedDr. Janu Bartošovi – za
pronájem prostor pro Feuersteinovu metodu
● firmě EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o. - za tisk výroční zprávy o.s.
Úsměvy
● všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný ţivot lidí s Downovým
syndromem
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8. Zaměstnanci, statutární orgány
V roce 2008 Sdružení mělo několik zaměstnanců na dohodu o provedení
práce a jednoho zaměstnance (administrativní pracovnici) na 0,5 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 2008 činila 0 tis. Kč.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Odesláno dne:
30. 3. 2009

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Marta Klementová

Úsměvy – občanské sdruţení 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 Mateřské školy speciální, Základní
školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno a v dalších pronajatých
prostorách podle charakteru a zaměření akce. Vlastní prostory zatím sdružení
nemá.
Číslo registrace:
IČO:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Číslo účtu:
Právní postavení:
Územní působnost:
Adresa :
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

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
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina
Foltýnova 35, Brno 635 00
pevná linka 546 213 634
mobil 721 908 838
marta.kl@centrum.cz
http://www.usmevy.cz
webmaster Ing. Pavel Mikuláštík

Počet registrovaných členů Sdružení k 31. 12. 2008
52 rodin s dětmi s DS
3 dobrovolní členové
1 rodina s dětmi s jiným postižením
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBČANSKÉHO
SDRUŢENÍ
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 Sdruţení:
Mgr. Lenka Mikuláštíková
Ing. Marta Klementová
Mgr. Marek Filouš
Ing. Jan Pekař
Vlasta Suchánková

předsedkyně
jednatelka
člen rady
člen rady
členka rady

Revizní komise:
Ing. Karla Trusková
JUDr. Olga Darmovzalová
Mgr. Boţena Doleţelová

předsedkyně
členka
členka

Odborní poradci:
Mgr. Oľga Kulíšková – speciální pedagožka - logopedka
Mgr. Boţena Doleţelová – speciální pedagožka - integrace do školských
zařízení
Mgr. Iva Vojtková – psycholožka
Bc. Monika Vrtělová – sociální pracovnice
Zaměstnanci:
PaedDr. Eva Matejičková – terapeutka orofaciální regulační terapie, dohoda
o provedení práce
Kateřina Jiskrová – rozvoj kognitivních funkcí a Feuersteinova metoda,
dohoda o provedení práce
Ing. Marta Klementová – administrativní pracovnice (0,5 úvazek)
Na základě smlouvy firma BiTo spol.s r.o. zpracovala účetnictví za rok 2008.
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(b) Pohledávky
Sdružení eviduje k 31. prosinci 2008 pohledávky ve výši 23 tis.Kč
vyplývající z části nadačního příspěvku na rok 2009, splatné v roce
2009 (viz. bod (d)).
(c) Závazky
Kromě závazku z titulu přijaté zálohy na rekondiční pobyt 2009 nemá
Sdružení k 31. prosinci 2008 žádné další závazky.
(d) Výnosy příštích období
Výnosy příštích období zahrnují nadační příspěvek NROS ze sbírky
Pomozte dětem!. Pro rok 2009 činí 63 tis. Kč a bude vyčerpán v roce
2009 v plné výši v rámci projektu ORT.
6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběţných aktiv
Tuto položku ve výši 108 tis. Kč tvoří celkový hospodářský výsledek
organizace. Z toho je zisk za rok 2008 ve výši 65 tis. Kč a nerozdělený
zisk z minulých let ve výši 43 tis. Kč. Zisk je tvořen především dary,
které byly obdrženy v druhé polovině roku 2008 a budou využity v roce
2009.
7. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
(a) Náklady
Náklady Sdružení za rok 2008 tvoří zejména výdaje za odborný program,
drobné dárky a občerstvení pro děti s DS u příležitosti akcí pořádaných
Sdružením (sportovní dopoledne, Mikulášská besídka), prázdninové
pobyty, účetní služby. Dále výdaje za kancelářské potřeby, poštovné,
pronájem prostor a mzdy.
(b) Výnosy
Výnosy sdružení za rok 2008 jsou tvořeny dary fyzických a právnických
osob, dále členskými příspěvky a vyčerpanými dotacemi JMK.
(c) Výsledek hospodaření
Zisk roku 2008 ve výši 65 tis. Kč byl vytvořen hlavní činností (52 tis.
Kč) a hospodářskou činností (13. tis. Kč). Bude převeden na účet
výsledku hospodaření.
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1. Zaloţení a charakteristika občanského sdruţení
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, prázdninové pobyty, metoda ORT.
Statutární orgány: předsedkyně – Mgr. Lenka Mikuláštíková
jednatelka – Ing. Marta Klementová
Sídlo Sdružení: Foltýnova 35, Brno, 635 00
Oblast působnosti Sdružení: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina
2. Zásadní účetní postupy pouţívané Sdruţením
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.
3. Přijaté dotace z územních samosprávných celků
Sdružení přijalo v roce 2008 dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK)
na činnost Sdružení v celkové výši 75 tis. Kč. K 31. prosinci 2008 byly tyto
dotace vyčerpány.
4. Přijaté a poskytnuté dary
Sdružení přijalo v roce 2008 dary v celkové hodnotě 229 tis. Kč. V průběhu
roku 2008 Sdružení žádné dary neposkytlo.
5. Doplňující informace k rozvaze
(a) Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně a na běžném účtu v
korunách.
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POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŢENÍ
● pomoc při překonání těžké situace, 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
● 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 služeb zvyšující kvalitu života rodinám, které pečují o
osoby s DS a umožňující všem žít plnohodnotný život
● podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti,
začleňování dětí do mateřských a základních škol
● napomáhání rozvíjení zájmové činnosti a účelnému využívání volného
času lidí s DS
● seznamování veřejnosti s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS

ZÁKLADNÍ ČINNOST V ROCE 2008

■ 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 Evangelické akademie –
Církevní střední zdravotnické školy.
leden – beseda na téma: „Sourozenci dětí s DS“
Starší sourozenci (13 až 25 let) dětí s DS sdělili své zkušenosti – jak ovlivnil
jejich život sourozenec s DS, čeho by se rodiče měli vyvarovat, na co dát
pozor. Shrnutí: „Bráchu bych za žádného jiného nevyměnila, můj život
ovlivnil pozitivně – s lepším pohledem na svět postižených; ale výchova
musí být důsledná a spravedlivá“.

5
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březen – III. 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 každé 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.
K tomuto dni díky vstřícnosti ředitele Ústavu sociální péče pro tělesně
postiženou mládež Kociánka v Brně-Králově Poli Mgr. Jiřího Podluckého
byla pro děti s DS domluvena hipoterapie.
květen - valná hromada, tvořivé aktivity dětí
červen - sportovní dopoledne – soutěže na rozloučenou se školním rokem
říjen - přednáška Ing. Jaroslava Dzúra na téma: „Integrace dětí s
Downovým syndromem do školských zařízení – zkušenosti asistenta
pedagoga“
Na promítaném dokumentu jsme sledovali, jak probíhá výuka integrovaného
dítěte. Ing. Dzúr, který pracuje jako asistent pedagoga, odpovídal např.: na co
si dát při výuce integrovaného dítěte pozor, jak udržet jeho pozornost, v čem
spočívá úloha asistenta pedagoga, kdy je vhodná integrace a další.
prosinec - pohádka spojená s mikulášskou nadílkou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)

■ Pravidelné měsíční aktivity
Klub nejmenších
V rámci o.s. Úsměvy působí 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 DS pro nové rodiče.
Klub nejmenších se schází pravidelně jedenkrát za měsíc v SEV Rozmarýnek
v Brně – Jundrově. Děti mohou využít 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. Za
pěkného počasí využívají zahradu s pískovištěm a skluzavkou.
Klub nejmenších vede paní Karla Trusková. Počet rodin, které se pravidelně
účastní, je třináct.

Náklady
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
6. Cestovné
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
V. Ostatní náklady celkem
24. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
Výnosy
B. Výnosy
I.Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
IV.Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Odesláno dne:
30. 3. 2009

6

hlavní
266
15
15
118
1
117
132
115
17
1
1
266

Razítko:

11

hlavní
318
0
0
1
1
242
229
13
75
75
318
52
0
52

Činnosti
hospodářská Celkem
117
383
39
54
39
54
72
190
4
5
68
185
4
136
4
119
0
17
2
3
2
3
117
383
Činnosti
hospodářská Celkem
130
448
130
130
130
130
0
1
0
1
0
242
0
229
0
13
0
75
0
75
130
448
13
65
0
0
13
65

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Marta Klementová
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2008

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
nejdůležitější - např. sání, nácvik dýchání nosem apod.
Terapeutka 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 2008 s výjimkou letních
prázdnin. Do terapie bylo zařazeno celkem 19 dětí a probíhala v prostorách
CRA Lata, Plovdivská 8, Brno.
Projekt byl financován ze „sbírkového projektu Pomozte dětem!
organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou
televizí“.

ROZVAHA k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
3. Účty v bankách
AKTIVA CELKEM

1.1. 2008
0
130
37
37
93
7
86
130

31.12. 2008
0
175
23
23
152
33
119
175

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
3. Přijaté zálohy
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k inst.soc.zab. a veřej.zdrav. pojišť.
9. Ostatní přímé daně
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

1.1. 2008
43
43
0
27
16
87
6
0
3
2
1
81
81
130

31.12. 2008
108
108
65
0
43
67
4
4
0
0
0
63
63
175

Odesláno dne:
30. 3. 2009

Razítko:
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podpis odpovědné osoby:
Ing. Marta Klementová

Taneční kroužek
Od října 2008 začal činnost taneční kroužek pro děti s DS v Základní škole
speciální, který vede paní Markéta Chlubná. Děti se učí sladit pohyb s
hudbou, rozvíjejí si koordinaci pohybu. Taneční kroužek kromě dětí z o. s.
Úsměvy navštěvují také žáci ze Základní školy speciální.
Terapie na rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí
s využitím
Feuersteinovy metody u dětí s DS
Je od června 2008 novou aktivitou o. s. Úsměvy (částečně hrazena z daru
DMG). Terapie, které vede sl. Kateřina Jiskrová v prostorách ZŠ Slovanské
náměstí v Brně, jsou určeny pro děti od tří let věku a starší. Práce s dítětem
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, motoriky a paměti
☺ na rozvoj a prohlubování matematických úkonů a představ, čtení,
grafomotoriky a psaní
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.
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■ Prázdninové akce
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2008

Pobyt rodin s malými dětmi
Proběhl začátkem července v rekreačním středisku Svitavice, Lazinov 56 u
Křetínské přehrady. Zúčastnilo se ho celkem 10 rodin (14 dospělých, 10 dětí
s DS a 6 sourozenců). S dětmi pomáhaly čtyři asistentky. Pobytu se také
zúčastnilo šest odborníků.
Tábor pro starší děti s asistenty
Devítidenní Kouzelný letní tábor Hadinka, který vedla paní Mirka
Pelikánová, se konal v měsíci srpnu v Klokočově u Vítkova. Tábora se
zúčastnilo 20 dětí, z toho jedenáct dětí s DS (osm z našeho sdružení) a
zbývající děti byly s jiným postižením.

■ Další aktivity v roce 2008
výstava v Kamenici nad Lipou
Od června až do října 2008 proběhla výstava v zámku v Kamenici nad
Lipou. Byla to expozice obecně prospěšné společnosti Ovečka a díla
mladých lidí s DS. Občanské sdružení Úsměvy zde bylo zastoupeno
fotografiemi Jendy Konečného a informacemi o sdružení.
osobní asistence (OA)
Pro maminku, která pečuje o dvě děti s DS a nemá potřebné zázemí, se
podařilo na rok 2008 zajistit osobní asistentku, která jí s dětmi pomáhala.
Službu OA zajistila APLA - JM o.s. – asociace pomáhající lidem s autismem.
Projekt OA, který podalo o. s. Úsměvy, byl v plné výši financován ze
„sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí“

Dne 30. března 2009 byla provedena kontrola účetních dokladů Úsměvy –
občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem (dále jen
Sdružení) za rok 2008, při které nebyly shledány závažné nedostatky. Účetní
doklady odpovídají činnosti občanského sdružení v průběhu roku 2008, jsou
vedeny dle příslušných právních předpisů a dle zásad podvojného účetnictví.
Zkontrolováno bylo:
Finanční výkazy k 31. prosinci 2008, pokladní doklady, bankovní výpisy,
kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a
jejich využití v roce 2008 a správné vykázání k 31. prosinci 2008. Také byly
zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2008.
Činnost rady Sdružení probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku
2008 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 30. března 2009

Ing. Karla Trusková
Předsedkyně revizní komise
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