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Milí přátelé,

ítejte nad stránkami výroční zprávy, v níž 
se společně s námi pojďte ohlédnout za 
každodenním životem v Motýlku v roce 
2019. S klienty jsme prožili osmnáctý rok 
a zároveň prvním rokem provozovali 
chatu Lužanku.

Máme radost, že do Motýlka zavítalo téměř o sto dětí 
s rodinami více a že se podařilo ve všech třech sociál-
ních službách významně navýšit přímou práci s nimi. 
Také se nám ještě o něco lépe než v roce předešlém 
dařilo naplňovat jejich osobní cíle. Poděkování za to 
patří především zaměstnancům, ale i dobrovolní-
kům, kteří naše řady během roku rozšířili o 27 nových 
tváří. Od začátku činnosti sdružení neodmyslitelně 
přispívají u klientů s nejrůznějším znevýhodněním 
k nabývání dovedností tak, aby si v životě mohli plnit 
svoje sny a nebáli se snít i o „velkých věcech“. Jsme 
moc rádi, že jsme jim pořádáním pobytů na Lužance 
vytvořili i příležitosti ke zcela novým zkušenostem. 
Mnoho z nich totiž vůbec poprvé třeba až v 16 letech 
zažilo čas bez rodičů. Poprvé se vydali se svou kůží na 
trh, poprvé se museli spolehnout sami na sebe, ko-
munikovat, dorozumět se, postarat o sebe i pomáhat 

druhým. Jejich ohlasy jsou pro nás těmi nejcennější-
mi. Samozřejmě si však považujeme také těch, jež se 
nám dostávají od návštěvníků, kteří na chatu přijíždějí 
např. na rodinná setkání.

Provozem jsme si „osahali“ skutečné potřeby rekon-
strukce Lužanky a máme před sebou spoustu práce. 
Ukázalo se např., že je zapotřebí odhlučnit některé 
pokoje, aby se tu rodiče klientů s poruchou autistic-
kého spektra cítili dobře, i když se jejich dítě zrovna 
v tu chvíli nechová společensky přijatelně. Nebo jsme 
odhalili, že musíme okna dovybavit zámky, abychom 
zamezili nápadům vylézat z oken na střechu. Věříme 
však, že se za pomoci laskavých dárců podaří záze-
mí zkvalitňovat a dostát tak výjimečnosti projektu 
komunitní chalupy.

Děkujeme všem, kdož nás doprovázejí, a přejeme rok 
uskutečněných plánů

V

PhDr. Hana Urbanová a PhDr. Zuzana Jelenová,
zakladatelky
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Výsledky činnosti

44
P o s l á n í

osláním centra denních služeb KC Motýlek 
je napomáhat k začlenění dětí a dospívají-
cích se zdravotním postižením do společnosti 
a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci 
a v dospělosti potřebovali co nejmenší pod-
poru svého okolí.

5

  klub pro rozvoj praktických dovedností

  klub pro nácvik sociálních dovedností

  cvičení

  canisterapie

  logopedie – nácvik komunikace

  keramická dílna

  muzikoterapie

  plavání

  sportovní klub

  dívčí klub

  individuální nácviky soběstačnosti

  společensko-kulturní odpoledne

  tvořivá dílna

  speciální prázdninový provoz

  job klub pro dospívající

Činnost CDS
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Dcera má radost, do Motýlku se těší. Může 
navštěvovat aktivitu, která respektuje 

její možnosti. Její život se tak blíží životu 
zdravých dětí. Učí se lepšímu soustředění. 

Přínos pro mne: sdílím radost dcery.

  POČET KLIENTŮ SLUŽBY: 63

  POČET HODIN PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTY: 3 225

    ÚSPĚŠŇĚ NAPLNĚNÉ OSOBNÍ CÍLE KLIENTŮ: 90 %

Co se klienti v motýlku naučili
  navázat komunikaci a interakci s vrstevníkem

    společensky přijatelně vstoupit do místnosti

  pozdravit při současném pohledu do očí

  zapojit se do programu po stanovenou dobu

  rozlišit základní emoce

    připravit hlavní jídlo

  hrát na fl étnu a ukulele

  ovládat komunikační aplikaci na tabletu

  obléct si bundu bez dopomoci

    rozpoznávat peníze

    ukázáním dát najevo, čemu se chtějí věnovat

    dávat srozumitelné povely psovi, pohladit/odměnit

Za podporu činnosti CDS děkujeme MHMP, 
Středočeskému kraji, ÚMČ Praha 14,
OÚ Nupaky, Globusu Lepší svět, Moneta 
Money Bank, Nadaci Agrofert, Nadaci
Jistota Komerční banky a dalším.
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ízkoprahový klub Pacifi c nabízí služby 
dětem a mládeži od 6 do 18 let z praž-
ského sídliště Černý Most a okolí, jež 
tráví svůj volný čas na ulici, prožívají ná-
ročné životní období, nebo se dostávají 
do konfl iktu se společností.

S návštěvníky klubu navazujeme kon-
takt, poskytujeme jim odbornou pomoc 
a podporu při řešení tíživých situací, 
příležitost pro bezpečné a společensky 
přijatelné trávení volného času. Pozitiv-
ně ovlivňujeme jejich životní styl a za-
členění do společnosti.

P o s l á n í Činnost nzdm
  bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času

  rozvoj dovedností

  realizace vlastních aktivit klientů, setkávání

  poradenství

    individuální práce na změnách v životě klientů

  pomoc se školní přípravou

  akce v klubu i mimo něj

  vyhledávání informací a kontaktů

  práce s vrstevnickou skupinou

  pomoc v případě krize

  půjčovna knih, her, sportovního vybavení

Nadstavbou základních 
činností klubu byla reali-
zace roky osvědčeného 
projektu zaměřeného na 
prevenci kriminality.

V květnu jsme začali jednou 
týdně docházet (v rámci 
terénní práce) do ZŠ Bratří 
Venclíků. Podpora pracov-
níků klubu je tak dostupná 
i dětem, které by Pacifi c 
samy nenavštívily.

Co se ti na klubu líbí?
„Všechno.“
„Že se můžeš podělit se svýma problémama.“
„Klub má krásný barvy a super lidi kolem.“
„Pracovnický přístup k dětem.“
„Klub je můj druhý domov.“

Hodnocení služeb klienty

  POČET KLIENTŮ SLUŽBY: 234

  POČET HODIN PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTY: 3 120

    ÚSPĚŠŇĚ NAPLNĚNÉ OSOBNÍ CÍLE KLIENTŮ: 86 %

Výsledky činnosti
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Za podporu provozu NZDM děkujeme 
našim dlouhodobým dárcům MHMP, 
ÚMČ Praha 14, Nadačnímu fondu 
Albert a dalším.

Vzkazy pro pracovníky:
„Jste moc milí, jsem ráda, že jsem vás potkala.“
„Děkuji za to, že uměj porozumět.“
„Jste fajn a moc ráda s váma trávím čas.“
„Jste super, jen tak dál.“

KDo je pracovník klubu?
„Člověk, se kterým si můžu popovídat o všem.“
„Kamarád, rádce, vždycky pomůže, super člověk.“
„Dospělák, kterému věřím.“
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osláním sociálně aktivizační 
služby v Komunitním centru 
Motýlek je podporovat rodi-
ny s dětmi, které se nacházejí 
v nepříznivé životní situaci. Ro-
dičům pomáháme tuto situaci 
překonat nebo alespoň zlepšit, 
aby byli schopni dětem zajistit 
potřebnou péči a výchovu v do-
mácím prostředí.

Služba je poskytována ambu-
lantní a terénní formou rodinám 
aktuálně žijícím na území Prahy.

P o s l á n í Činnost SAS
  posilování rodičovských kompetencí

   pomoc při řešení špatné fi nanční situace,

      bydlení, hledání zaměstnání

  vzdělávací programy

    poradenství

  individuální práce na změnách v životě klientů

  školička pro předškolní děti

  pomoc se školní přípravou

  akce pro rodiny s dětmi

  vyhledávání informací a kontaktů

  pomoc v případě krize

  práce na zlepšení školní přípravy

  pobyt v dětském kolektivu – začlenění mezi vrstevníky

  POČET KLIENTŮ SLUŽBY: 167

  POČET HODIN PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTY: 3 010

    ÚSPĚŠŇĚ NAPLNĚNÉ OSOBNÍ CÍLE KLIENTŮ: 58 %

Výsledky činnosti
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Za fi nanční podporu děkujeme 
MHMP, ÚMČ Praha 14, Nadaci 
Agrofert a dalším.

Nad rámec základních činností SAS dlouhodobě realizujeme 
projekt „Prevence kriminality pod křídly Motýlku“.

Co se změnilo v životě klientů

          adaptovaly se na dětský kolektiv, došlo k všestran-
nému rozvoji jejich dovedností prostřednictvím 
programů ve Školičce, osvojily si základy 
společenského chování, potřebné návyky, jsou 
lépe připravené na vstup do MŠ

          starší děti se naučily věnovat domácí přípravě do 
školy, zlepšily svůj školní prospěch

          v době prázdnin s námi děti smysluplně trávily 
volný čas bez ohledu na to, že se jejich rodiče 
ocitli ve složité sociální situaci

          zapracovali s naší podporou na stabilizaci 
životních podmínek rodin, např. fi nančního 
zajištění, splácení dluhů, ustálení rodin-
ných vztahů; lépe zvládají vyřizovat osobní 
záležitosti, mají v nás oporu při uplatňová-
ní svých práv

          zvýšili své rodičovské i další kompetence 
a díky tomu lépe naplňovali potřeby 
svých dětí

          zorientovali se v možnostech řešení 
bytové situace, získání zaměstnání atd. 
a s naší podporou činili v těchto oblastech 
konkrétní kroky (např. k přestěhování 
rodiny do vyhovujícího bydlení)

V Motýlku mi pomáhají 
se vším, co potřebuji. 
Poradí mi, když potřebuji 
vyplnit nějaké formuláře 
nebo žádosti. Také mi 
poradí ohledně výchovy 
mé dcery.

Jsem ráda, že jsem měla 
možnost „narazit“ na KC 
Motýlek. Nejen že jsou 
zde všichni odborníci, ale 
zároveň jsou příjemní, 
ochotní, a prostředí Školič-
ky je dalším bonusem.

Nad rámec základních činností SAS dlouhodobě realizujeme 
projekt „Prevence kriminality pod křídly Motýlku“.

Děti: Dospělí:
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vépomocná skupina sloužila po celý rok k pra-
videlnému setkávání a vzájemné podpoře 
rodin, které pečují o dítě či dospívajícího se 
zdravotním znevýhodněním. V příjemném 
prostředí Motýlku (i mimo něj) měli nemálo 
příležitostí ke sdílení potřebných informací, 
například nápadů k ulehčení každodenního 
života, řešení náročných situací apod. Zamě-
řili jsme se i na naplnění potřeb sourozenců 
v těchto rodinách.

S v é p o m o c n á  s k u p i n a

Účast na svépomocné skupině byla pro rodiče bezplatná díky fi nanční podpoře 

Nadačního fondu Avast, KPMG Česká republika, s.r.o. a ÚMČ Praha 14.

V průběhu realizace tohoto projektu bylo pod-
pořeno 36 rodin, proběhlo 14 setkání, která za-
hrnovala i vzdělávací aktivity, společné výlety, 
tematická tvoření a individuální konzultace. Dobrovolníci v číslech

D o b r o v o l n í c i

obrovolníci v Motýlku významně napomáhají v in-
dividuálním přístupu ke každému klientovi, což je 
velmi důležité vzhledem ke specifi ckým potřebám 
znevýhodněných dětí. Díky pomoci dobrovolníků 
tedy docházelo k zintenzivnění zapojení klientů do 
činností, které vedly k jejich sociálnímu začleňování, 
zvyšování dovedností, ale i sebedůvěry. Věříme, že 
působení dobrovolníků má přínos i pro ně samotné.

Těšíme se na další dobrovolníky, kteří k nám najdou 
cestu a rozhodnou se pomáhat potřebným dětem 
spolu s námi.

  v roce 2019 odpracovalo 53 dobrovolníků 
celkem 945 hodin

  náklady na dobrovolnickou službu představovaly 
celkem 69 550 Kč a Ministerstvo vnitra ČR přispělo 
na jejich úhradu dotací ve výši 48 000 Kč

Motýlek mi byl nejsympa-
tičtější, tak jsem ho oslovila, 
a jsem moc spokojená 
s komunikací.

V Pacifi cu je to přesně tak, 
jak jsem si představoval, 
vše v klidu, rád si tu popoví-
dám s dětmi.

Je to fajn v tom, že si člověk popo-
vídá s dalšími rodiči, dozvím se tu 
spoustu informací, spoustu tipů. 
Také mě zajímá téma budoucnosti, 
protože my tu věčně nebudeme, 
nechci, aby visel bráchovi na krku, 
a určitě ho nechci strčit někam, kde 
to nebude úplně fungovat. Chtěla 
bych, aby jednou nebyl nešťastný 
v nějakém zařízení, kde by ho nějak 
„sráželi“. Nejvíce mi vždycky pomůže, 
když se informace dozvím od lidí, 
kteří už to řeší, protože na internetu 
nikdy nic nenajdu.

Hodnocení projektu rodičem
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Děkujeme všem zúčastněným, podařilo se nám 
získat fi nanční prostředky na zajištění služeb ve výši 
téměř 165.000 Kč. Kromě toho je pro nás konání 
koncertu také příležitostí pro veřejné poděkování 
zaměstnancům, dobrovolníkům a všem laskavým 
podporovatelům.

a   j e h o  p a r t n e ř i

o dvou letech jsme se vrátili na oblíbené místo 
a diváky pozvali na tradičně pořádaný koncert do 
Komunitního centra Matky Terezy v Praze 11. Večer 
31. října patřil reggae a latin music v podání zpěvačky 
a vítězky soutěže The Voice Česko Slovensko 2019 
Annamárie d’Almeidy.

A K C E

V triu The Brownies ji doprovodili na osmistrun-
nou kytaru a perkusně-bicí soupravu Pavel a Hana
Rohlenovi. Atmosféra bývá vždy velmi přátelská a k její 
jedinečnosti tentokrát přispěly především klient-
ky, jež temperamentní hudba roztančila a ovládly 
dokonce i pódium.

B e n e f i č n í  k o n c e r tL u ž a n k a

innost na Lužance se ubírala více 
směry. Jak jsme si předsevzali, po-
kračovali jsme v její rekonstrukci, 
již započal už předchozí majitel. 
K pohodlí návštěvníků přispěla i ob-
měna a doplnění vybavení, např. 
některých lůžek.

V průběhu roku jsme zde uskutečnili 
akce pro rodiny s dětmi se zdra-
votním znevýhodněním a některé 
dokonce bez účasti rodičů. A jaké 
byly jejich ohlasy? Rodiče přede-
vším ocenili, že jejich děti mohly 
trávit čas s vrstevníky stejně jako 
běžné děti, osamostatňovat se, že 
byly zapojovány do přípravy jídla 

a každodenních potřebných prací, 
ale také že byly nuceny komuniko-
vat a dorozumět se samy. Tento 
vzácný čas byl pro rodiče odpo-
činkem a mnozí jej využili k činnos-
tem, kterým se pro znevýhodnění 
dětí při běžném chodu rodiny není 
možné věnovat.

Zázemí Lužanky jsme využili také 
pro dva výjezdy pracovníků Motýl-
ku. Ti zde absolvovali další odbor-
né vzdělávání a uvítali na pár dní 
společný odpočinek a příležitost 
k upevňování dobrých týmových 
vztahů. Vzdělávací akce zde pořá-
daly i další neziskové organizace.

Těší nás, že si naši chatu pro svůj 
pobyt vybraly a pronajaly různé 
skupiny návštěvníků. Tato forma 
sociálního podnikání nám přináší 
prostředky na fi nancování části 
provozních nákladů Lužanky a její 
dílčí opravy.

12 13

Naše poděkování patří
obyvatelům Horní Světlé,

kteří nás zde mile přijali
a pomáhají nám s provozem.
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Za darování potravin a nápojů pro setkání s partne-
ry po koncertě děkujeme společnostem Globus ČR, 
Pepsico CZ a Wistra CZ a za bezplatné zpracování 
pohoštění pracovníkům restaurace Šimanda.

Záštitu převzali:

Za darování potravin a nápojů pro setkání s partne-
ry po koncertě děkujeme společnostem Globus ČR, 
Pepsico CZ a Wistra CZ a za bezplatné zpracování 
pohoštění pracovníkům restaurace Šimanda.

Záštitu převzali:
Večerem nás provedla
naše patronka

Ester Janečková

14 15

dálost roku pro milovníky puzzle se ode-
hrála v sobotu 9. listopadu v pražském 
Obchodním centru EUROPARK ve Štěrbo-
holech. Skládání puzzle na čas poskytuje 
zábavu pro všechny generace a posed-
mé se jí zúčastnili také přeborníci se zdra-
votním znevýhodněním.

Mimo hlavní soutěže proběhly miniturnaje 
a další doprovodný program. Akci pod-
pořila Andrea Verešová, která společně 
s vydavatelem a autorkou pokřtili knihu 
„Andílci – pohádky z obláčků“.

P u z z l e -
m á n i e

Za krásné fotografi e andílků děkujeme
panu Hugu Vítamvasovi.

15

m á n i e



V
sobotu 22. června se už po-
třetí konal v Europarku Dětský 
fesťák, kde vystoupili zpěváci, 
hudební skupiny a herci, děti 
soutěžily, užily si workshopy, 
focení, vlasový styling a další 
zábavu.

Součástí programu byla cha-
ritativní tombola, jejíž výtěžek 
ve výši 31. 500 Kč jsme obdrželi 
na zajištění příměstských tá-
borů pro klienty z CDS.

D ě t s k ý  f e s ť á k
v  E u r o p a r k u

Moc děkujeme za podporu

16 17

Poděkování za dlouholetou spolupráci
patří i Lucii Kličkové.

ánoční trhy na náměstí Míru už také patří 
k našim tradičním událostem. Prodej výrobků 
od klientů, dobrovolníků, rodičů nebo motýl-
kovských přátel nám přináší cenné fi nanční 
prostředky a poskytuje možnost prezentovat 
centrum široké veřejnosti. Dárkový sortiment 
jsme obohatili o spoustu novinek a např. háč-
kované postavičky sklidily mimořádný úspěch.

V á n o č n í
t r h

M e d i á l n í 
p o d p o r a

V
Děkujeme za laskavou pomoc s grafi ckými

pracemi a propagaci akcí:
Za nezištné věnování času děkujeme všem 
dobrovolníkům a také již tradičně skupině 
zaměstnanců rádia Expres FM 90, 3.

a oddělení komunikace Magistrátu hl. m. Prahy.
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MUDr. Lenka Sýkorová 
Ing. Irena Říhová 
Manželé Penkalovi 
Jakub Rázga 
Ing. Edita Genova 
Vendula Pačesová 

Radka Bohuslavová 
Marek Janča 
Ing. Jaroslav Straka 
Ing. Kamil Princ
Jan Gruber
Jan Hebnar
RNDr. Jiří Drbohlav
Miroslava Zvolánková
JUDr. Adam Batuna
Marek Sklenář
Manželé Sádlovi
Mgr. Ladislava Čarvaš

Nadace a Nadační fondy: Společnosti:
Ministerstvo vnitra 
Magistrát hl. m. Prahy
Středočeský kraj 
Úřad městské části Praha 11
Úřad městské části Praha 14
OÚ Nupaky

Veřejnou sbírkou povolenou MHMP s číslem 
osvědčení S-MHMP/1389805/2013 jsme v roce 
2019 získali celkem 98.746,92 Kč. Výtěžek sbírky 
ve výši 19.368,89 Kč byl použit např. na pořízení 
vybavení a spotřebního materiálu pro činnost 

s klienty. Zůstatek sbírky bude čerpán v násle-
dujícím časovém období. Za umístění sbírkové 
kasičky děkujeme Electro World s.r.o., Sportovní 
Hala Radonice spol. s r.o. a Bella studio Radotín.

N a š i  č i n n o s t  p o d p o ř i l i

UTH z.s.
Školní zájezdy s.r.o.
GOPAS a.s.
PRAHAloď, spol. s r.o. 
Dino Toys s.r.o.
HPV ENGINEERING, S.R.O.

MAT FILM, s.r.o.
Tesco Stores ČR a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Nakladatelství LIKA KLUB s.r.o. 
Matyska, a.s.
Duha Dobřejovice

a další

1918

Mgr. Aneta Zápotocká
Irena Housková 
MUDr. Václav Bouda 
Martin Blažíček 
Petr Novotný 
Ing. arch. Martin Valovič
Pavel Mašek
Zaměstnanci XLMX obchodní s.r.o. 
Spolek SKI LUŽ

Fyzické osoby:

Instituce:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ) Hlavní
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem ROZVAHA (V TIS. KČ) K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019

NÁKLADY CELKEM 9 426 383 9 809 AKTIVA 6 204 6 467
A.I. Spotřebované nákupy a služby 2 484 359 2 843 A. Dlouhodobý majetek celkem 3 871 3 751
Spotřeba materiálu 1 260 137 1 397 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 286 4 286
Prodané zboží 0 0 0 A.IV. Oprávky k dlouhodob. maj. -415 -535
Opravy a udržování 119 129 248 B. Krátkodobý majetek celkem 2 333 2 716
Náklady na cestovné 34 0 34 B.II. Pohledávky 17 102
Náklady na reprezentaci 0 1 1 B.III. Krátkodobý fi nanční majetek 2 301 2 597
Ostatní služby 1 071 92 1 163 B.IV. Jiná aktiva celkem 15 17
A.II. Změna stavu zásob vlastní činn. a aktiv. 0 0 0
A.III. Osobní náklady 6 831 26 6 831 PASIVA 6 204 6 467
Mzdové náklady 5 298 0 5 298 A. Vlastní zdroje celkem 2 646 2 752
Zákonné pojištění 1 486 0 1 486 A.I.1. Vlastní jmění (dar. majetek) 413 362
A.IV. Daně a poplatky 2 3 5 A.I.2. Fondy 2 233 2 390
A.V. Ostatní náklady 9 0 9 A.II. Výsledek hospodaření celkem 3 490 3 700
A.VI. Odpisy 98 21 119 B. Cizí zdroje celkem 68 15
A.VII. Poskytnuté příspěvky 2 0 2 B.III. Krátkodobé závazky 68 15

B.IV. Jiná pasiva 0 0
VÝNOSY CELKEM 9 328 691 10 019
B.I. Provozní dotace 7 673 0 7 673
Dotace MHMP, ministerstva 6 447 0 6 447
Dotace MČ Praha 1 092 0 1 092
Dotace ESF 134 0 134
Dotace ostatní 42 0 42
B.II. Přijaté příspěvky celkem 1 123 0 1 123
Dary nadací a nadačních fondů 334 0 334
Dary fyzických osob a fi rem peněžní 425 0 425
Dary fyzických osob a fi rem nepeněžní 364 0 364
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 436 691 1 127
Příspěvky klientů 375 0 375
Tržby z propagace a dalších vlast. aktivit 61 691 752
B.IV. Ostatní výnosy 96 0 96
B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -98 308 210
Daň z příjmů  0 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění -98 308 210

F inanční  zpráva

B.III. Krátkodobé závazky 68 15
B.IV. Jiná pasiva 0 0

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace  Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019,
výkazu  zisku  a  ztráty  za  rok  končící  31.12.2019  a  přílohy  této  účetní  závěrky,  která  obsahuje  popis
použitých  podstatných  účetních  metod a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o Organizaci  jsou  uvedeny
v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Sdružení na
pomoc dětem s handicapy, z.ú. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
pro audit  (ISA),  případně  doplněné a upravené souvisejícími  aplikačními  doložkami.  Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na  Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme  i  další  etické  povinnosti  vyplývající  z uvedených  předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících  s  ověřením  účetní  závěrky  seznámit  se  s  ostatními  informacemi  a  posoudit,  zda  ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace  splňují  požadavky  právních  předpisů  na  formální  náležitosti  a  postup  vypracování  ostatních
informací  v kontextu významnosti  (materiality),  tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti,  jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále  jsme povinni  uvést,  zda  na  základě  poznatků  a  povědomí  o Organizaci,  k  nimž jsme dospěli  při
provádění  auditu,  ostatní  informace  neobsahují  významné  (materiální)  věcné  nesprávnosti.  V  rámci
uvedených  postupů jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)  věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky Organizace za účetní závěrku

Ředitelka  Organizace  odpovídá  za sestavení  účetní  závěrky podávající  věrný  a  poctivý  obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní  závěrky  tak,  aby  neobsahovala  významné  (materiální)  nesprávnosti  způsobené  podvodem  nebo
chybou.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Provozované zařízení: Komunitní centrum Motýlek
Sídlo a adresa zařízení: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14, IČ: 265 29 301
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 141 v rejstříku ústavů

Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 113527036/5500
Sbírkový účet: 262427178/0300 777 964 764

motylek@motylek.org

Bankovní spojení:Bankovní spojení: www.motylek.org

Při  sestavování  účetní  závěrky  je  ředitelka  Organizace  povinen  posoudit,  zda  je  Organizace  schopna
nepřetržitě  trvat,  a  pokud je  to  relevantní,  popsat  v  příloze  účetní  závěrky  záležitosti  týkající  se  jejího
nepřetržitého  trvání  a  použití  předpokladu nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky,  s výjimkou
případů, kdy ředitelka plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy  ve  všech  případech  v  účetní  závěrce  odhalí  případnou  existující  významnou  (materiální)
nesprávnost.  Nesprávnosti  mohou  vznikat  v  důsledku  podvodů  nebo  chyb  a  považují  se  za  významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při  provádění  auditu  v souladu s výše  uvedenými  předpisy  je  naší  povinností  uplatňovat  během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky  způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo  v důsledku  podvodu,  je  větší  než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou  být  tajné  dohody  (koluze),  falšování,  úmyslná  opomenutí,  nepravdivá  prohlášení  nebo
obcházení vnitřních kontrol  ředitelkou

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit  vhodnost  použitých  účetních  pravidel,  přiměřenost  provedených  účetních  odhadů  a
informace, které v této souvislosti ředitelka Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky  ředitelkou
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)  nejistota
vyplývající  z událostí  nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit  schopnost  Organizace
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti  v příloze účetní
závěrky,  a  pokud  tyto  informace  nejsou  dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry
týkající  se  schopnosti  Organizace  nepřetržitě  trvat  vycházejí  z  důkazních  informací,  které  jsme
získali  do  data  naší  zprávy.  Nicméně  budoucí  události  nebo podmínky mohou vést  k  tomu,  že
Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit  celkovou prezentaci,  členění  a  obsah  účetní  závěrky,  včetně  přílohy,  a  dále  to,  zda
účetní  závěrka  zobrazuje  podkladové  transakce  a  události  způsobem,  který  vede  k  věrnému
zobrazení.

Naší  povinností  je  informovat  ředitelku  mimo  jiné  o  plánovaném  rozsahu  a  načasování  auditu  a
o významných  zjištěních,  která  jsme  v  jeho  průběhu  učinili,  včetně  zjištěných  významných  nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                 Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277                                                                                              oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 14. dubna 2020
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