občanské sdružení pro pomoc
lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského
sdružení Úsměvy v roce 2013.
Děkujeme všem, kteří naši činnost podpořili finanční, materiální či osobní
pomocí.
za Radu občanského sdružení Úsměvy

Mgr. Lenka Mikuláštíková, předsedkyně
listopad 2014
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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 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
Ing. Pavel Mikuláštík
http://www.klubnejmensich.cz David Knotek

Počet registrovaných členů Sdružení k 31. 12. 2012
 45 rodin s dětmi s DS

3 dobrovolní členové
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
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
Ing. Marta Klementová
Mgr. Marek Filouš
Mgr. David Šotkovský
Vlasta Suchánková

předsedkyně
jednatelka
člen rady
člen rady
členka rady

Revizní komise:
Ing. Karla Trusková
Mgr. Veronika Bartoňová
Mgr. Božena Doleželová

předsedkyně
členka
členka

Odborní poradci:
Mgr. Oľga Kulíšková – speciální pedagožka - logopedka
Mgr.Božena Doleželová – speciální pedagožka - integrace do školských
zařízení
Mgr. Iva Vojtková – psycholožka
Zaměstnanci:
Ing. Marie Baráková – mzdová a finanční účetní, DPP
Ing. Marta Klementová – administrativní pracovnice (0,5 úvazek)
Mgr. Zdeňka Křížová – lektorka, Rozvoj kognitivních funkcí a
Feuersteinova metoda, DPP
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Mgr. Kateřina Jiskrová - lektorka, Rozvoj kognitivních funkcí a
Feuersteinova metoda, DPP
Mgr. Markéta Borutová - lektorka, Rozvoj kognitivních funkcí, DPP
Mgr. Barbora Jagošová - lektorka, Rozvoj kognitivních funkcí, DPP
Ing. Monika Melzerová - lektorka seminářů, DPP
Pavla Baxová – lektorka smináře, DPP
Radka Ondrůšková – lektorka tanečního kroužku, DPP
JUDr. Olga Darmovzalová – organizátorka výstavy plakátových
fotografií, DPP
Veronika Vrtělová - organizátorka výstavy plakátových fotografií, DPP
Mgr. Olga Kulíšková – lektorka, logopedie, DPP
Mgr. Michaela Hostinská – lektorka, Rozvoj kognitivních funkcí, DPP

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ
● pomoc rodičům překonat těžkou situaci, kterou je narození dítěte s DS –
informační materiály (knihy, zkušenosti ostatních rodičů, pomůcky)
● předávání kontaktů na logopeda, speciální pedagogy, fyzioterapeuty,
psychology a odborné lékaře; zprostředkování nových metod (zkušenosti ze
zahraničí)
● aktivizace rozvoje služeb zvyšující kvalitu života rodinám, které pečují o
osoby s DS a umožňují všem žít plnohodnotný život
● pořádání přednášek odborníků (lékařů, psychologů, sociálně právních
pracovníků)
● podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti,
začleňování dětí do mateřských a základních škol
● pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a účelného využívání volného času
lidí s DS
● seznamování veřejnosti s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS
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ČINNOST V ROCE 2013
■ 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.
březen – VIII. Světový den Downova syndromu - Organizace Down
syndrome International a European Down Syndrome Association vyhlásily
21. březen 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 vybráno datum 21. 3.
VIII. Světový den Downova syndromu jsme oslavili výletem na Nový Hrad.
květen - beseda s Mgr. Hanou Duchoňovou z Ligy vozíčkářů „Služba
sociální rehabilitace se zaměřením na potřeby dětí s DS“
červen - „Rozloučení se školním rokem v Hostěnicích“ - jízda na koni a
opékání špekáčků
listopad – předvánoční setkání s nadílkou pro děti, pohádka divadla Aldente
„Honzík a Klárka hlídají miminko“
■ Pravidelné měsíční aktivity
Klub nejmenších - rodiče s miminky a malými dětmi se scházejí v Mateřském
centru Robátko v Židlochovicích. Pro nové rodiče je to první pozitivní kontakt
s problematikou DS. Děti mají k dispozici stimulační pomůcky k rozvoji
svých dovedností a výtvarnou dílničku. Za pěkného počasí využívají
venkovní prostory. Klub nejmenších vede paní Jana Weisová. Počet rodin,
které se pravidelně účastní, je kolem deseti.
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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.
Od ledna až do června 2013 učily lektorky v pronajatých prostorách ZŠ
Slovanské nám. 2. Během prázdnin (z důvodu vyplavení) se prostory staly
nevyhovujícími. Od září až do prosince 2013 učila pouze jedna lektorka
v Brně. Hledaly se nové vyhovující prostory v Brně.
■ Prázdninové akce
Rekondiční pobyt rodin s malými dětmi
Proběhl v srpnu 2013 v Dětském středisku Březejc u Velkého Meziříčí.
Pobytu se zúčastnilo 8 rodin. Odborný program tvořil: rozvoj kognitivních
funkcí, logopedie, stimulační masáže a služby Sdružení „Piafa ve Vyškově“
(hiporehabilitace, canisterapie, fyzioterapie). S dětmi pomáhaly a chystaly
pro ně doprovodný program tři asistentky.
Tábor pro starší děti a mládež s asistenty
Desetidenní pobyt s táborovou hrou na téma „Kovbojové“ se konal v měsíci
červenci 2013 v Koněšíně (okr. Třebíč). O 13 dětí a mladých lidí se starali
asistenti.
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■ Další aktivity
leden – Ing. Monika Melzerová ze „Společnosti rodičů a přátel dětí s DS“
z Prahy vedla kurz „Rizika pod kontrolou“ – učila rodiče, jak děti a mladé
lidi s DS osamostatňovat, aby získaly sebedůvěru a zvládly běžné životní
situace. Její druhý kurz „Sociální dovednosti“ byl určen pro mladé lidi s DS
od 10 let věku
březen - osmičlenná delegace prezentovala o. s. Úsměvy tanečním
vystoupením v rámci programu oslav VIII. Světového dne Downova
syndromu v Maďarsku. Součástí oslav byla mezinárodní putovní výstava
plakátových fotografií osob s DS „Srdce měst zemí Visegradu“
duben – vystoupení kaskadérské skupiny „Štvanci“ v jezdeckém areálu
Panská lícha v Brně
duben – Pavla Baxová ze sdružení Rytmus vedla interaktivní kurz „Profil
na jednu stránku“ – učila rodiče vytvořit náhled na konkrétní dítě. Představit
jeho silné stránky, zvyky, které jsou pro dítě důležité a neměly by být ve
škole přehlíženy
květen - vernisáž mezinárodní putovní výstavy plakátových fotografií lidí
s DS „Srdce měst zemí Visegradu“ v Městském divadle Brno; (výstava byla
součástí oslav VIII. Světového dne DS v Maďarsku)
květen – benefiční koncert Filharmonie Brno v Bazilice na Starém Brně
září – společný výlet do ZOO Lešná sponzorovaný firmou Čebus
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013
Dne 3. prosince 2014 byla provedena kontrola účetních dokladů Úsměvy –
občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich
rodinám (dále jen Sdružení) za rok 2013, při které nebyly shledány
významné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského
sdružení v průběhu roku 2013.
Zkontrolováno bylo:
Finanční výkazy k 31. prosinci 2013, pokladní doklady, bankovní výpisy,
kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary a dotace a jejich využití v
roce 2013. Také byly zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za
rok 2013.
Činnost rady Sdružení probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku
2013 neobdržela revizní komise žádnou stížnost na činnost orgánů Sdružení.
Revizní komise pracuje ve složení:
Veronika Bartoňová, členka
Mgr. Božena Doleželová, členka
Ing. Karla Trusková, předsedkyně
V Brně dne 3. prosince 2014

Ing. Karla Trusková
Předsedkyně revizní komise
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
ROZVAHA k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
AKTIVA
B. Krátkodobý majetek
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

1.1.3013
104
99
2
97
5
5
104

31.12.2013
114
114
16
98
0
0
114

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení
3. Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k inst.soc.zab. a veř.zdr.pojištění
9. Ostatní přímé daně
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
17. Jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

1.1.2013
84
9
9
75
0
71
4
20
20
6
3
3
2
1
5
0
0
104

31.12.2013
102
9

V Brně dne 30. 3. 2014
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9
93
19
0
74
12
12
0
4
3
3
1
0
1
0
114
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2013
Činnosti
NÁKLADY
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
V. Ostatní náklady celkem
24. Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

hlavní
163
8
8
54
0
54
99
82
17
2
2
163

VÝNOSY

hlavní
138
0
0
8
8
86
75
11
44
44
138
-25
0
-25

B. Výnosy
I. Tržby za vl. výk. a za zboží cel.
2. Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
17. Zúčtování fondů
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C. Výsledek hosp. před zdaněním
34. Daň z příjmu
D. Výsledek hospod. po zdanění

V Brně dne 30. 3. 2014
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hospodářská Celkem
256
32
32
121
3
118
102
98
4
1
1
256
Činnosti
hospodářská
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
300
44
0
44

419
40
40
175
3
172
201
180
21
3
3
419

Celkem
438
300
300
8
8
86
75
11
44
44
438
19
0
19
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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, prázdninové pobyty, terapie Rozvoj
kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody.
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 používané Sdružením
Sdružení 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 Sdružení je shodné s
kalendářním rokem.
3. Přijaté dotace z územních samosprávných celků
Sdružení přijalo v roce 2013 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK)
na činnost Sdružení v celkové výši 34 tis. Kč, která byla v celé výši
vyčerpána. Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna 10 tis. Kč byla
vyčerpána v celé výši v roce 2013.
4. Příjmy z reklamy a propagace
Sdružení přijalo v roce 2013 130 tis. za reklamu a propagaci od Statutárního
města Brna a reklamní společnosti SNIP & CO.
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5. Přijaté a poskytnuté dary
Sdružení přijalo v roce 2013 dary v celkové hodnotě 75 tis. Kč. V průběhu
roku 2013 Sdružení žádné dary neposkytlo.
6. Veřejná sbírka
V roce 2013 proběhla veřejná sbírka na „Průběžné aktivity o. s. Úsměvy“.
Výtěžek byl 8 tis. Kč.
7. Doplňující informace k rozvaze
a) Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně a na běžném účtu v korunách.
b) Pohledávky
Sdružení neeviduje k 31. prosinci 2013 žádné pohledávky.
c) Závazky
Sdružení má k 31. prosinci 2013 závazky za zaměstnanci 7 tis. Kč, závazky
k institucím sociálního a zdravotního pojištění 3 tis. Kč, závazky daňové 1
tis. Kč, jiné závazky 1 tis. Kč.
8. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Tuto položku ve výši 93 tis. Kč tvoří celkový hospodářský výsledek
organizace. Z toho je zisk za rok 2013 ve výši 19 tis. Kč a nerozdělený zisk
z minulých let ve výši 74 tis. Kč. Zisk je tvořen prostředky uspořenými z
minulých let a bude využit v roce 2014.
Dále sem patří vlastní jmění, které obsahuje obdržené věcné dary ve výši 9
tis. Kč.
9. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
a) Náklady
Náklady Sdružení za rok 2013 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,
terapie, přednášky). Dále jde o výdaje za kancelářské potřeby, poštovné,
pomůcky, pronájem prostor a mzdy.
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b) Výnosy
Výnosy Sdružení za rok 2013 jsou tvořeny dary fyzických a právnických
osob, dále členskými příspěvky, vyčerpanou dotací JMK, vyčerpanou dotací
MMB, výtěžkem veřejné sbírky a tržby z poskytovaných služeb.
c) Výsledek hospodaření
Zisk roku 2013 ve výši 19 tis. Kč byl vytvořen hlavní činností (ztráta - 25
tis. Kč) a hospodářskou činností (zisk 44 tis. Kč). Bude převeden na účet
výsledku hospodaření.
8. Zaměstnanci, statutární orgány
V roce 2013 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 2013 činila 0 tis. Kč.
V Brně dne 30. 3. 2014
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PODĚKOVÁNÍ
● za finanční příspěvek
Jihomoravský kraj - za dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
odbor zdravotnictví
14.000 Kč
odbor sociálních věcí
20.000 Kč
Statutární město Brno
10.000 Kč
● za dary od právnických osob
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno
30.000 Kč
PROFI am BAU CM, Brno
5.000 Kč
Čebus Brno
15.000 Kč
● za příjmy z reklamy a propagace
Statutární město Brno
80.000 Kč
SNIP & CO, reklamní spol. Brno
49.508 Kč
● za dary od fyzických osob
24.150 Kč
(p. Kolář 10.000 Kč; p. Onderka 8.150 Kč; p. Martinec 4.000 Kč;
p. Barák 1.000 Kč; p. Klement 1.000 Kč)
● za veřejnou sbírku
8.342 Kč
● řediteli Speciálních škol na Ibsenově 1, Brno PaedDr. Petru Hanákovi
a pracovnicím Speciálního pedagogického centra Ibsenova 1, Brno - za
zázemí a podporu
● panu Štrauchovi za umístění web. stránek www.klubnejmensich.cz
● Mateřskému centru Robátko v Židlochovicích - za poskytnutí prostor
pro Klub nejmenších
● řediteli ZŠ Slovanské nám. 2 Brno Mgr. Davidu Jalovému - za
pronájem prostor pro terapii Rozvoj kognitivních funkcí
● všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný život lidí s Downovým
syndromem

