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Úvodní slovo

P

ři vzpomínkách na uplynulý rok se nám v první řadě
vybavuje to, jak mocně zasáhla do našich životů epidemie nemoci COVID-19.
Když v březnu začala,
velmi se nám hodily zkušenosti, že jsme v neziskové sféře zvyklí
pružně reagovat na nejrůznější změny i potřeby. Celý pracovní tým Motýlku se semkl
a působil nad rámec svých běžných pracovních úkolů, v mimořádném režimu a za
zvýšeného rizika. V době nepochopitelně
nařízeného dočasného uzavření některých
sociálních služeb své klienty neopustil a byl
jim k dispozici v roli dobrovolníků. Podařilo se nám zajistit a distribuovat desítky
litrů dezinfekce, více než 1 500 roušek, při
uzavření školních jídelen dětem poskytnout
1 275 obědů, aby nestrádaly hladem, a rodinám vypomáhat i další materiální pomocí
z potravinové banky. Pomoc se školní přípravou a distanční výukou jsme poskytovali
více než šedesáti školákům. Jsme vděčné
laskavým dárcům, kteří jsou oporou v naší
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práci a díky nimž mohl začít fungovat nově
zřízený krizový fond. Přes všechnu pomoc
zmíněnou v této výroční zprávě vnímáme,
že má epidemie na rodiny mnohdy těžký

dopad, což se samozřejmě projevuje na kvalitě života dětí. V čase, kdy zprávu píšeme,
je bohužel její konec stále v nedohlednu…
Přesto se nám v roce 2020 podařilo pomoci

klientům dosáhnout spousty pozitivních
změn v jejich životech, což nás velmi těší,
a za to patří velké díky všem obětavým pracovníkům Motýlku a dobrovolníkům. Těší nás
také skutečnost, že služby dále rozvíjíme
nejen z hlediska jejich kvality, ale i kapacity.
Dále jsme částečně pokročili v rekonstrukci chaty Lužanka, došlo např. na výměnu
některých oken a obnovu vybavení jídelny.
Uspořádali jsme zde alespoň některé z plánovaných akcí, avšak značnou část roku
ubytování nebylo kvůli situaci povoleno. Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že se
po mnoha letech spolupráce rozhodla z časových důvodů ukončit spolupráci s Motýlkem patronka Ester Janečková, která se
nyní plně věnuje svojí organizaci S barvou
ven. Děkujeme jí za věnovaný čas a podporu
a přejeme úspěch při naplňování nových vizí.
A nám všem přejeme zdraví, nejen fyzické,
ale i duševní a abychom zažívali ve svém
životě více radostí než starostí.
Hana Urbanová & Zuzana Jelenová,
zakladatelky
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Poslání
Posláním centra denních služeb KC Motýlek je napomáhat k začlenění dětí a mladých
dospělých se zdravotním postižením do společnosti a k tomu, aby žili podobně
jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovali co nejmenší podporu svého okolí.

Činnost cds v roce 2020
Během tohoto roku došlo
k několika zásadním událostem. Podařilo se nám
službu personálně posílit
o 2 úvazky, což nám umožnilo rozšířit nabídku aktivit
a poskytovat služby více
klientům. Také se nám podařilo docílit rozšíření registrace pro příležitostné
poskytování soc. služeb na
chatě Lužanka v Lužických
horách. To je skvělá zpráva
především pro klienty, kteří
zde v reálných podmínkách
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posilují praktické dovednosti. Mohou tu také trávit
prázdninové či víkendové
dny bez přítomnosti rodičů podobným způsobem
jako jejich zdraví vrstevníci, což je pro mnohé z nich
naprosto jedinečný zážitek.
Průběh služby v tomto roce
zcela zásadně poznamenala
epidemie COVID-19. Naším
cílem bylo, aby zaváděná
vládní opatření naše klienty zasáhla co nejméně.
Přesto se u mnohých z nich

velmi nepříznivě projevily
dopady sociální izolace, do
které upadli i v důsledku
přerušení školní docházky
a neporozumění situaci.
Věnovali jsme se jim individuálně, abychom eliminovali možnost nákazy. Záhy
jsme rozjeli online aktivity
(vaření, zpívání, cvičení,
tancování a výtvarnou dílnu), klienti tak měli možnost
(někdy s podporou rodičů)
věnovat se činnostem, které mají rádi. S kamarády se

v tomto čase mohli vidět a slyšet aspoň touto formou. Při rozvolňování opatření jsme
jim připravovali venkovní aktivity v malých
skupinkách. O prázdninách nám epidemie
umožnila uspořádat tradičně intenzivní
klub pro rozvoj praktických dovedností
klub pro nácvik sociálních dovedností
cvičení
canisterapie
logopedie – nácvik komunikace
keramická dílna
muzikoterapie
plavání
dva sportovní kluby
dívčí klub
individuální nácviky soběstačnosti
společensko-kulturní odpoledne
hudebně-pohybový klub
speciální prázdninový provoz
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program, od podzimu nastoupila další omezení… Naše podpora, nad rámec činnosti
CDS, směřovala i k rodičům, pro které jsme
pořádali setkání svépomocné skupiny.

Hodnocení služeb
klienty
„Vážíme si toho, že k vám dcera chodí, je
u vás moc ráda, rozvíjí se krůček po krůčku.
Vy jste celý tým pro nás velkou oporou. Mockrát děkujeme, že tu jste.“
„Moc si vážím, že organizujete akce na
Lužance! Jsou pro dceru vždy velkou kladnou zkušeností.“

Příklady toho, co se nám
společným úsilím podařilo
v životě klientů změnit
bezpečně cestuje z domova do Motýlku a zpět
dokáže si připravit svačinu, zavázat tkaničku na
botě, zapnout knoﬂíky a zip
umí společensky přijatelným způsobem vstoupit do
místnosti (zaklepání, pozdrav…)
zvládá pomocí komunikační aplikace na tabletu
sdělit jednoduchou prosbu
vyjadřuje pocity a svou vůli (líbí se mi x nelíbí,
chci x nechci)
zahraje správně jednoduchou písničku při hře
na citerku
dává zřetelné povely psovi: sedni, lehni, dej, pac
pozná barvy
Za podporu činnosti CDS děkujeme těmto
institucím: MHMP, Středočeskému kraji,
ÚMČ Praha 14 a OÚ Nupaky.
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Výsledky činnosti CDS v číslech:
Počet klientů služby: 65
Počet hodin přímé práce s klienty: 2 763
Úspěšně naplněné osobní cíle klientů: 84 %

Poslání
Nízkoprahový klub Paciﬁc nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského
sídliště Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní
období, nebo se dostávají do konﬂiktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých
situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času.
Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.

Činnost NDZM v roce 2020
Nemalou část roku měla
epidemie nemoci COVID-19
dopad také na provoz Paciﬁcu. Pro klienty jsme zajistili
ochranné pomůcky a dezinfekci, pomáhali jsme jim
v porozumění a dodržování preventivních opatření.
I v době, kdy nám vládním
nařízením bylo zakázáno
provozovat klub, jsme zůstávali klientům stále k dispozici v roli dobrovolníků
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a poskytovali jim praktickou
pomoc i psychickou oporu.
Přes všechna úskalí se nám
podařilo udržet kontinuitu naší dlouhodobé práce
s klienty, ač měla částečně
jinou formu než dosud. Potřebným dětem z rodin, kde
chyběly prostředky na nákup potravin, jsme v době
uzavření školních jídelen poskytli zdarma obědy a další výživu, neopomíjeli jsme

ani podporu při distanční
výuce, které by se nemohli
účastnit, aniž bychom jim
zprostředkovali notebooky,
mobilní telefony či internetové připojení. Nad rámec
základních činností klubu
jsme již tradičně po celý rok
působili v oblasti prevence
kriminality. V době nouzového stavu tentokrát došlo i na
on-line formy předávání informací. Drželi jsme se však

osvědčeného formátu a měsíčně přicházeli s novými tematickými bloky. Epidemie
omezila naši terénní sociální práci jednou
týdně na pět hodin v ZŠ Bratří Venclíků,
přesto se spolupráce se školou úspěšně
rozvíjela.
sociální poradenství
a informační servis
individuální a skupinová práce
na konkrétních změnách
v životě klientů
pomoc se školní přípravou
práce s klienty, kteří se ocitnou
v akutní krizové situaci
prostor pro bezpečné a smysluplné
trávení volného času, rozvoj
dovedností klientů, setkávání
podpora při realizaci vlastních
aktivit klientů
pomoc při komunikaci a řešení
konﬂiktů s vrstevníky
půjčování společenských her, knih,
sportovního vybavení…
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Co se díky naší
pomoci změnilo
v životě klientů
Klienti NZDM Paciﬁc s pracovníky během
roku řešili mnoho závažných témat, jako je
šikana, kyberšikana, domácí násilí, závislosti v rodině, zneužívání, nedostatek ﬁnančních prostředků, vztahy s vrstevníky, špatný
psychický stav, zhoršení školního prospěchu atd. Pracovníci se prostřednictvím individuálních konzultací a zprostředkování návazných služeb snažili tíživou situaci klientů
zlepšit anebo alespoň stabilizovat, spolupracovali v některých případech s rodinou,
školou, psychologem apod. Konkrétně se
např. podařilo sehnat pro klienty nábytek,
zajistit jim podmínky pro distanční výuku,
po celý rok jim distribuovat potravinovou
a hygienickou pomoc i oblečení.
Epidemie COVID-19 měla u většiny klientů
negativní vliv na jejich psychický stav, školní
prospěch, ﬁnanční situaci rodin, vztahové
zázemí, což by dle jejich slov bez podpory
pracovníků klubu sami neustáli.

Výsledky činnosti NDZM v číslech
Počet klientů služby: 160
Počet hodin přímé práce s klienty: 3 044
Úspěšňě naplněné osobní cíle klientů: 78 %

Hodnocení služeb klienty
Co se ti na klubu líbí?
„Díky zážitkům z mimoklubovek si pak ve škole nemusím
před ostatními vymýšlet, co jsem zažil hezkýho.“
„Paciﬁc je místo, kde není nuda a když mám problémy,
tak mi tad pomůžou. Moc díky všem pracovníkům.“
Kým je pro tebe pracovník klubu?
„Máma.“
„Jste jako rodina.“
„Takovým kamarádem, kterýmu se můžu svěřit se vším.“
Vzkazy pro pracovníky:
„Jo, díky, že mi pomáhají s problémami.“
„Jste super co pro mě dokážete všetsko uděláte a moc vám za to děkuju.“
„Buďte pořád usměvaví!“

Za podporu NZDM děkujeme tradičním dárcům: MHMP,
ÚMČ Praha 14 a Nadačnímu fondu Albert.
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Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby v Komunitním centru Motýlek je podporovat
rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Rodičům pomáháme
tuto situaci překonat nebo alespoň zlepšit, aby byli schopni dětem zajistit potřebnou
péči a výchovu v domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantní a terénní
formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy.

Činnost sas v roce 2020
Působení SAS bylo rovněž ovlivněno epidemií nemoci COVID-19 a opatřeními proti jejímu
šíření. Potřeby našich klientů – sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, totiž s vyhlášením
nouzového stavu nejen že nebyly menší, ale právě naopak. Naše podpora zahrnovala výrobu a distribuci ochranných prostředků mezi klienty, vedli jsme je k ochraně sebe i okolí.
V době nuceného omezení provozu jsme v širší míře poskytovali poradenství online cestou,
s klienty řešili obavy o zdraví, pomáhali jim zajistit životní potřeby, zprostředkovávali pomoc
ze strany státu i dalších organizací. S rodiči jsme usilovali o to, aby byl co nejméně ohrožen
rozvoj dětí, které nemohly navštěvovat školky a školy. Hledali jsme možnosti k vytvoření
podnětnějšího prostředí doma nebo ve ztížených podmínkách azylových domů a ubytoven,
poskytovali jim materiály na rozvojovou činnost, pomáhali v komunikaci se školou, při zajištění učiva, dětem přímo se školní přípravou, a to i o prázdninách. Díky dárcům jsme byli
schopni zajistit a distribuovat zdarma obědy dětem ze sociálně znevýhodněných rodin,
které by jinak neměly ani jedno teplé jídlo denně.
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Co se díky naší pomoci
změnilo v životě klientů
DĚTI:
posilování rodičovských
kompetencí
pomoc při řešení špatné
ﬁnanční situace, bydlení,
hledání zaměstnání atd.
vzdělávací programy
školička pro předškolní děti
pomoc se školní přípravou
akce pro rodiny s dětmi
vyhledávání informací
a kontaktů
pomoc v případě krize
začlenění dětí mezi
vrstevníky
aktivity v oblasti prevence
kriminality (nadstavba
činnosti SAS)
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Ve Školičce se děti adaptovaly na dětský kolektiv
a všestranně rozvíjely dovednosti s ohledem na svůj
věk, měly tak jedinečnou možnost připravit se na vstup
do MŠ a „držet krok“ s vrstevníky.
Školáci měli zajištěnou podporu při vzdělávání, a to
i po dobu distanční výuky.
Především v čase prázdnin jsme dětem zajistili atraktivní program, zúčastnily se mnoha zážitkových akcí,
které by jim nemohli dopřát rodiče, po čase sociální
izolace to pro ně bylo vítané zpestření.

DOSPĚLÍ:
V době nouzového stavu u řady našich dospělých
klientů došlo k výpadku či snížení příjmu a následně
k obtížím s hrazením nájmu apod., napomáhali jsme
jim hledat jiné způsoby pokrytí rodinného rozpočtu
a udržení bydlení, pomocnou ruku podaly mj. nadace.
Po dobu distanční výuky jsme rodiče motivovali k aktivnímu přístupu v oblasti vzdělávání dětí, pomáhali jim
komunikovat se školou, ale i řešit výchovné problémy.

Výsledky činnosti SAS v číslech
Počet klientů služby: 147
Počet hodin přímé práce s klienty: 2 000
Úspěšně naplněné osobní cíle klientů: 47 %

Hodnocení služeb klienty
„Pracovníci Motýlku dětem a těm jejich malým dušičkám rozumí. Umí se do nich doslova vžít
a uvědomují si, jak je potřeba s nimi komunikovat, co potřebují a jak má vypadat správná
výchova… Učím se se svým synem lépe pracovat, jak ho mám naučit něco nového a být
mu tak více oporou. Já ani nevím, jak vyjádřit slovy, co pro mě znamená taková podpora
a jak jsem vděčná, že jsem měla to štěstí narazit na Motýlek. Nejen, že jsou všichni odborníci, zároveň jsou příjemní, ochotní a prostředí školky je dalším bonusem a zaslouží si
ocenění. Takže za mě… jedinečné sdružení, které se může pyšnit nejen kolektivem, ale
hlavně kvalitou služeb.“
„Pracovnice KC Motýlek mi byla velkou oporou, když jsme s manželem řešili nové bydlení,
protože nám končil pobyt v azylovém domě. Díky tomu, že jsme tu mohli čerpat potravinovou pomoc, podařilo se nám našetřit na nájemné.“
„Velké poděkování patří sociální pracovnici, která nám věnovala spoustu času. Výsledek
přinesl dceři velké zlepšení ve škole. Má rodina díky spolupráci s KC Motýlek lépe funguje.“

Za podporu SAS děkujeme MHMP a ÚMČ Praha 14.
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dobrovolnická
služba

Dobrovolníci
Dobrovolníci působili ve všech námi provozovaných sociálních službách, a ačkoliv jsme
v uplynulém roce kvůli epidemii o některé příležitosti jejich zapojení přišli, našly se nové, kdy
se dobrovolnická pomoc nesmírně hodila. Například velkou měrou přispěli mnoha dětem ze
sociálně znevýhodněných rodin ke zdárnému zvládání distanční výuky.
Dobrovolníci byli velkými pomocníky v centru denních služeb pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, pomáhali zde s přípravou programu i zapojením klientů do něj, podíleli se na
zdárném průběhu prázdninových programů a výjezdů s klienty na naši chatu Lužanka. V rámci
sociálně aktivizační služby docházeli do rodin nebo pomáhali se školní přípravou v Motýlku.
Pro děti a teenagery z klubu Paciﬁc vedli oblíbené volnočasové aktivity. Dobrovolníci jsou
důležitými pozitivními vzory v nelehkém životě našich klientů.

Slova dobrovolníka

Dobrovolníci v číslech

„Formou dobrovolničení dávám svůj čas
a energii mladým lidem, kteří v životě neměli
tolik štěstí. Mám možnost druhým přinášet
úsměv, kde k němu není moc důvodů, přinášet jim pocit štěstí, pocit důležitosti a že
na každém záleží. A co z toho mám já? Velice
rychle jsem zjistil, že tady to nezištné dávání
druhým mi dává i něco nazpět. Je to nádherný pocit. Pocit spojení, bezpodmínečné
lásky, sdílení, a jelikož to je v souladu s mými
hodnotami, tak i pocit naplnění.“

V roce 2020 odpracovalo 50 dobrovolníků
celkem 1 419 hodin.
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Náklady na dobrovolnickou službu představovaly celkem 107 000 Kč. Ministerstvo
vnitra ČR přispělo na jejich úhradu dotací ve
výši 25 000 Kč, MČ Praha 14 tento projekt
podpořila částkou 50 000 Kč.

Beneﬁční koncert
Nebývá naším zvykem oslovit stejnou kapelu dvakrát, avšak trio The Brownies umí vytvořit
natolik úžasnou atmosféru, že jsme si ji po loňském úspěchu chtěli zopakovat. Do poslední
chvíle nebylo jisté, jestli si ji s námi užijí diváci naživo v sále, nebo u nejrůznějších aparátů
ve svých domovech. Koncert proběhl 26. 11. nakonec online, tedy tak zvaně „v bačkorách“,
protože v sále smělo být přítomno jen minimum osob pro zajištění přímého přenosu. Za něj
děkujeme týmu HOFO Production, jenž věnoval svůj čas a um nezištně.
I když je samozřejmé, že interakce s diváky je nenahraditelná, jednu výhodu shledáváme
alespoň v možnosti vracet se kdykoli k záznamu koncertu, abychom se i v nelehkých časech potěšili, radovali a třeba i tančili…
Děkujeme zpěvačce Annamárii d’Almeida, ženě s výjimečným hlasem, rozvernou náladou
a milým humorem, a za doprovod na perkusně-bicí soupravu a osmistrunnou kytaru manželům Haně a Pavlu Rohlenovým.
Jsme potěšeni, že se našla cesta, jak tradičně pořádaný koncert realizovat, a že se nám
podařilo získat téměř 300.000 Kč na naší činnost. Děkujeme všem partnerům a dárcům.
www.motylek.org/beneﬁce

26 KONCERT

Naši činnost podpořili
Instituce:

Mediální partneři:

Yellow World
Media
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Nadace, nadační fondy, spolky:

Fyzické osoby:

Společnosti:

Erika Vosáhlová
Josef Neumann
Jana Procházková
Hana Batelková
Jaroslav Flegr
Eva Uhlíková
Alena Rosáková
Irena Říhová
Jaroslav Straka
Petr Hála
Jakub Razga
Marek Janča
Ondřej Králík
Edita Genova
Martin Vodička
Tomáš Dvořák
Josef Kutmon
Jan Vosáhlo
Tomáš Vystrčil
Michal Prager
Hana Krupníková
Jiří Sádlo
Lenka Svobodová
Radek Vondra
Jakub Drsek
Lucie Kovářová
Václava Pačesová
Anežka a Libuše Charvátovy
Jan Gruber
Jiří Drbohlav
Sylva Bártová
Svatava Nováková
Adriana Jahnáková
a další

COMAP a.s.
PRO.MED.CS, s.r.o.
Kolektory Praha, a.s.
PEPSI
AZURA A–Z servis, s.r.o.
ČD – informační systémy
Lipnická Develop s.r.o.
PV OKNA, s.r.o.
EKO – servis, spo. s r.o.
ANTRE s.r.o.
KOBE s.r.o.
EBQ s.r.o.

R4U s.r.o.
ZYXEL COMUNICATIONS
PRO FACTUM CONSULTING
Coolmarketing s.r.o.
BELSTAV CZ, s.r.o.
DRYTEC s.r.o.
CHEMEX s.r.o.
AC MARCA CR s.r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
EMCO sol. S r.o.
LAM
GLOBUS ČR
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Sbírky
Ústav měl v roce 2020 povolení MHMP k pořádání tří níže
uvedených veřejných sbírek.
Veřejnou sbírkou s číslem osvědčení S-MHMP/1389805/2013
jsme v roce 2020 získali celkem 1.520,62 Kč. Výtěžek sbírky
(i za její minulé období) ve výši 20.669 Kč byl použit na koupi
vybavení a stravy na pobytové akci pro klienty.
Výtěžek nově zřízené veřejné sbírky s číslem osvědčení
S-MHMP/1085589/2020 činí 25.282,40 Kč. Sbírka je určena na rekonstrukci a vybavení chaty Lužanka a úhradu
zde pořádaných veřejně prospěšných aktivit. Tato suma
bude použita v následujícím časovém období, po odeznění
pandemie.
Druhou nově zřízenou sbírkou je sbírka s číslem osvědčení
S-MHMP/1622862/2020, určená na zajištění pomoci rodinám v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny
řešit vlastními silami, a podporu dětí a mládeže se sociálním
a zdravotním znevýhodněním, jež se ocitly v nouzi. Čistý výtěžek této sbírky činil 68.590 Kč, použito bylo 24.157,40 Kč.
Zbývající prostředky budou čerpány dle potřeb ohrožených
dětí v dalším období.
Za umístění sbírkové kasičky děkujeme společnostem:
Electro World s.r.o., Sportovní Hala Radonice spol. s r.o.
a Bella studio Radotín.
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Finanční zpráva 2020
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ)
NÁKLADY CELKEM

Hlavní
činnost
10 514

Hospodářská Celkem
činnost
329
10 843

ROZVAHA (V TIS. KČ)

K 31. 12. 2019

K 31. 12. 2020

AKTIVA

6 467

7 796

2 846

A. Dlouhodobý majetek celkem

3 751

3 632

181

1 289

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek

4 286

4 286

0

0

A.IV. Oprávky k dlouhodob. maj.

-535

-654

50

311

B. Krátkodobý majetek celkem

2 716

4 164

A.I. Spotřebované nákupy a služby

2 537

309

Spotřeba materiálu

1 108

Prodané zboží

0

Opravy a udržování

261

Náklady na cestovné

40

0

40

B.II. Pohledávky

102

110

Náklady na reprezentaci

8

3

11

B.III. Krátkodobý ﬁnanční majetek

2 597

4 027

Ostatní služby

1 120

75

1 195

B.IV. Jiná aktiva celkem

17

27

A.II. Změna stavu zásob vlastní činn. a aktiv.

0

0

0

A.III. Osobní náklady

7 860

0

7 860

PASIVA

6 467

7 796

Mzdové náklady

6 098

0

6 098

A. Vlastní zdroje celkem

2 752

3 614

Zákonné pojištění

1 697

0

Ostatní sociální náklady

65

A.IV. Daně a poplatky

7

A.V. Ostatní náklady

6

A.VI. Odpisy

102

17

119

B.III. Krátkodobé závazky

15

199

A.VII. Poskytnuté příspěvky

2

0

2

B.IV. Jiná pasiva

0

14

1 697

A.I.1. Vlastní jmění (dar. majetek)

362

312

65

A.I.2. Fondy

2 390

3 302

3

10

A.II. Výsledek hospodaření celkem

3 700

3 979

0

6

B. Cizí zdroje celkem

15

203

VÝNOSY CELKEM

10 474

650

11 124

B.I. Provozní dotace

9 600

0

9 600

Dotace běžné provozní

6 447

0

6 447

Dotace COVID ubytování

1 092

0

1 092

B.II. Přijaté příspěvky celkem

1 123

0

1 123

Dary nadací a nadačních fondů

187

0

187

Dary fyzických osob a ﬁrem peněžní

76

0

76

Dary fyzických osob a ﬁrem nepeněžní

100

0

100

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

417

650

1 067

Příspěvky klientů

342

0

342

Tržby z pobytů, pronájmu, propagace

75

650

725

B.IV. Ostatní výnosy

94

0

94

B.V. Tržby z prodeje majetku

0

0

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-40

321

281

Daň z příjmů

2

0

2

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-42

321

279
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FINANČNÍ ZPRÁVA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatel m organizace Sdru ení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Zpráva o ově ení účetní závěrky
V rok 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 31.12.2020,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 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 věrn a poctiv obraz aktiv a pasiv organizace Sdru ení na
pomoc dětem s handicapy, z.ú. k 31.12.2020 a náklad a v nos a v sledku jejího hospoda ení za rok
končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro v rok
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 v roční 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
uveden ch postup jsme v obdr en ch ostatních informacích ádné v znamné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost editelky Organizace za účetní závěrku
editelka 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.
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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
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Miroslava Nebuželská
evidenční číslo KAČR 2092

V Praze, dne 29. dubna 2021
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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

Bankovní spojení:

www.motylek.org

Raiffeisenbank a.s.

motylek@motylek.org

Sbírkový účet: 262427178/0300

777 964 764

Číslo účtu: 113527036/5500

