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Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2006
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Mgr.Kvido Sandroni – předseda SR
Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Mgr. Zdeňka Mazánková
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Organizační struktura a seznam pracovníků k 31. 12. 2006

Řídící útvar:
Jan Příborský - ředitel
Daniela Hruzková (do 18.12.2006) - administrativní pracovnice
Petra Richterová (od 19.12.2006) - administrativní pracovnice
Izabela Machútová - koordinátorka průvodcovských služeb a volnočas. aktivit
Petr Bradáč – odborný pracovník v odstraňování architektonických barier
Zdeňka Pomezná - úklidová pracovnice

Pracovníci projektu podpora zaměstnatelnosti:
Mgr. Zuzana Kundelová - koordinátor, metodik
Leona Šabršulová - regionální pracovnice pro středisko Šumperk
Pavla Ženožičková - regionální pracovnice pro středisko Přerov
Zuzana Znojilová - regionální pracovnice pro středisko Prostějov
Marta Štěpánová - regionální pracovnice pro středisko Jeseník
Mgr. Kamila Zifčáková - regionální pracovnice pro středisko Olomouc
Anežka Tláskalová - administrativní pracovnice

Středisko informatiky a digitalizace:
Pavel Ociepka - vedoucí SID
Mgr. Jana Krčová - digitalizátorka
Lukáš Lacina - lektor výpočetní techniky
Stanislav Brož - lektor výpočetní techniky
Eva Vonešová - lektor výpočetní techniky
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1. Historie společnosti
V roce 2000 byla zahájena reforma sociálních služeb, která v oblasti péče o zrakově
postižené vyústila v

restrukturalizaci odborných služeb v rámci SONS. Bylo nutné

přihlédnout k zahájení regionalizace státní správy a samosprávy a budoucímu regionálnímu
financování. Z tohoto důvodu se SONS rozhodla založit dceřinné regionální organizace
v podobě obecně prospěšných společností (dále jen OPS). Takto vznikla i obecně prospěšná
společnost TyfloCentrum Olomouc.
OPS byla založena 11. srpna 2000 Zakládací listinou. Jako právní subjekt vznikla
28. srpna 2000 registrací u Krajského soudu v Ostravě. Vznikem TyfloCentra byly sloučeny
všechny sociální služby, které předcházejí nebo navazují na služby Tyfloservisu - sociální
služby typu vzdělávacích, klubových a aktivačních činností, poradenství, depistáže atd. Jde
i o poskytování specifických informací specifickým způsobem, to jest v mediích vhodných
pro nevidomé a slabozraké osoby. Do TyfloCentra přešli i pracovníci, kteří v dřívějších
službách po několik let pracovali. Nyní tvoří jádro nové organizace. Fakticky zahájila OPS
činnost 1. ledna 2001.
K významné novince ve vývoji TyfloCentra došlo k závěru roku 2005. V souladu s
připravovaným projektem na podporu zaměstnanosti zrakově postižených vzniklo v Přerově
regionální středisko. V průběhu roku 2006 vznikla další regionální střediska v Prostějově,
Šumperku a Jeseníku. Vytvořením sítě regionálních center chceme umožnit klientům v těchto
oblastech lepší možnosti nejen pro podporu jejich snah v oblasti zaměstnanosti, ale vůbec
specifických sociálních služeb pro zrakově postižené.
Sociální služby jsou poskytovány v souladu se Zakládací listinou. Jsou to služby, které
vznikly již v odborných střediscích SONS, ale také služby nové nebo rozšiřující. Důležité je
reflektovat potřeby a přání klientů a také vývoj v sousedních regionech i v celé České
republice. Na druhé straně je však rozsah služeb a do jisté míry i jejich trvalá kvalita závislá
na systému financování sociálních služeb.
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2. Cíle společnosti
Motivovat nevidomé a slabozraké (NS) občany k samostatnému životu, poskytovat jim
v tomto jejich úsilí informace, psychologickou podporu a odbornou pomoc i vedení.
Poskytovat praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů NS občanů v situacích,
které vybočují z rámce jejich dovedností na daném stupni jejich rehabilitace a integrace,
aby nedocházelo ke krizovým jevům.
Zajistit úplnost a návaznost sociálních služeb pro zrakově postižené v daném regionu ve
spolupráci s pracovišti zaměřenými na sociální rehabilitaci a rekvalifikaci.
Vybavit klienty informacemi a dovednostmi potřebnými pro život s trvalým zrakovým
handicapem a následnou integrací NS minimalizovat psychické, zdravotní, sociální
a ekonomické důsledky zrakového postižení.
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3. Přehled činností vykonávaných v roce 2006
Výčet činností a aktivit TyfloCentra je rozdělen do několika částí v souvislosti s vnitřním
členěním OPS. Jedná se o služby Střediska integračních služeb, Střediska informatiky a
digitalizace. V dalších částech budou následovat činnosti realizované pracovníky řídícího
útvaru nebo organizovaných společně s pracovníky uvedených středisek.

3.1 Aktivizační a integrační služby

K základním úkolům pracovníků Střediska integračních služeb je nejrůznějšími
metodami vyhledávat osoby u kterých došlo k vážnému poškození zraku, poskytnout
jim základní informace o možnostech v oblasti sociálních služeb a adaptace na nové,
změněné životní podmínky. Úzce rovněž spolupracujeme s dalšími organizacemi
poskytujícími v našem regionu sociální služby pro zrakově postižené.
Nevidomým zájemcům byly poskytovány průvodcovské a předčitatelské služby, např.
doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, předčítání domácí administrativy apod.
V plném rozsahu jsme pokračovali v poskytování asistenčních služeb zejména pro
osaměle žijící nevidomé občany.
Tak jako v minulých letech pokračovala činnost zájmových klubů a nově byl
vytvořen kroužek keramiky díky porozumění vedení dětského centra v Topolanech.
Zde byl ve dvou místnostech umístěn hrnčířský kruh a vypalovací pec. Klienti
TyfloCentra mohou vyrábět keramické předměty jednou až dvakrát týdně pod
vedením odborného instruktora.
V listopadu proběhla soutěž dvojic s názvem "Zlatá vidlička", jejímž cílem bylo
podpořit dovednosti zrakově postižených při vaření.

V prvním pololetí byl dokončen kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé a na
podzim byl zahájen další ročník. Nově byly otevřeny kurzy angličtiny v regionálním
středisku Přerov a Šumperk ( také kurz němčiny) - v rámci projektu Podpora
zaměstnatelnosti zrakově postižených. Podporujeme i zájem klientů o mezinárodní
jazyk esperanto formou setkávání a načítání esperantských textů na audio kazety.
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V průběhu roku jsme dále podpořili úspěšný rozvoj tandemové cyklistiky. Bylo
uspořádáno několik jednodenních cyklovýletů a další týdenní soustředění zájemců o
tandemovou cykloturistiku v červenci ve Vranově nad Dyjí . Zúčastnilo se jej 13
dvojic (vidomý řidič a nevidomý spolujezdec). Další zájemci mají možnost zapůjčení
tandemu k individuálním vyjížďkám. Z výtěžku z benefičního koncertu byly
zakoupeny dvě tandemová kola a jeden singl.
V květnu se uskutečnil zájezd do Prahy na výstavu "Karel IV." na pražském hradě.
Další akcí byl výlet na přehradu Plumlov v Prostějově . V září se pak uskutečnil
zájezd na zámek Bučovice a do vinného sklípku v Bořeticích.

V červnu byla ve spolupráci s Českými dráhami uspořádána exkurze na nově
rekonstruované nádraží Zábřeh na Moravě. V rámci exkurze se uskutečnila také
přednáška o historii nádraží a stavbě koridoru a prohlídka historické lokomotivy.

Ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS bylo v květnu uspořádáno soustředění a
soutěž dovedností v chůzi s vodícím psem.

V průběhu celého roku probíhal pravidelný trénink v nově zavedeném sportovním
odvětví - v simulované zvukové střelbě. V červnu byl uspořádán druhý ročník
střelecké soutěže - "Tvarůžková střela" a spolupracovali jsme na uspořádání
mistrovství republiky v tomto sportovním odvětví. O tento sport je mezi klienty
značný zájem.

Celá řada klientů využívá možnosti posilovat svoji kondici prostřednictvím spinningu
ve spolupráci s Fitness Tribuna.

Přednášková činnost patří také k zavedeným aktivitám TyfloCentra . Přednášky se
týkají zdravotnictví, sociálních otázek, hudby a dalších oborů.

V únoru a v prosinci byla uspořádána diskotéka pro zrakově postiženou mládež.

V červnu byl uskutečněn vyhlídkový let pro naše klienty na letišti v Přerově -Bochoři.
-8-
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Určitě velmi atraktivní akcí byl zážitkový kurz "Může nevidomý řídit auto ?", který
se uskutečnil v říjnu na olomouckém letišti.

3.2 Služby tyflotechnické pomoci
Nevidomým a slabozrakým zájemcům byly Střediskem informatiky a digitalizace
poskytovány poradenské služby z oblasti náročných elektronických pomůcek pro
nevidomé i osoby se zbytky zraku a slabozraké, zejména při výběru těchto pomůcek.
Konzultace byly poskytovány také o vhodném SW a přídavných zařízeních (skener,
tiskárna, braillská tiskárna, monitor s velkou úhlopříčkou apod.). Klientům bylo
vystaveno celkem 60 doporučení k jejich žádosti o finanční příspěvek od městského
úřadu. Z toho na digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem - 12, digitální televizní
zvětšovací lupa - 2, dig. tel. zvětšovací lupa s hlasovým výstupem - 18, elektronický
zápisník typu A - 1 (PacMate), elektronický zápisník typu B - 4, programové vybavení
pro zpracování obrazu - 1, Braillský řádek - 1 (Focus), mobilní telefony - 19 (
MobileSpeak :11, RST : 8), samotné kurzy - 3.
Byly realizovány dlouhodobé základní kurzy obsluhy pomůcek na bázi výpočetní
techniky (celkem 1112 hodin pro 45 klientů) a krátkodobé rozšiřující kurzy (celkem
55 hodin pro 4 klienty). Tyto kurzy probíhají individuálním způsobem.
Pokračovali jsme v digitalizaci textů, zejména studijních, včetně převodů do Braillova
písma. Bylo zdigitalizováno 2630 stran a vytištěno 7371 stran v Braillovu písmu pro
16 klientů. Tato činnost podporuje zejména zrakově postižené studenty integrované na
běžných, středních a vysokých školách.
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3.3 Informace a propagace
Za účelem poskytování informací pro zrakově postižené občany byl i v roce 2006
vydáván informační zpravodaj Majáček ( v průběhu roku 2006 čtyři čísla) ve
zvětšeném typu písma (počet výtisků 900), v bodovém písmu (65), na audio kazetách
(70) a v digitální formě - rozesíláno mailem (160). V obdobích mezi jednotlivými
vydáními jsou rozesílány elektronickou poštou aktuální informace, zprávy a pozvánky
na akce. K 25.výročí vydání prvního čísla Majáčku vyšlo díky finanční podpoře
Krajského úřadu Olomouckého kraje mimořádné číslo "Majáček speciál". Obsahuje
průřez všemi dosud vydanými čísly zpravodaje.
V rámci realizace projektu Podpora zaměstnatelnosti ZP bylo vydáno několik
informačních letáků určených zrakově postiženým zájemcům o zaměstnání a
potencionálním zaměstnavatelům. Spolupracujícím organizacím byli ke konci roku
rozeslány novoročenky v podobě lupy.
Za účelem propagace činnosti TyfloCentra směrem k široké veřejnosti byla
uspořádána celá řada následujících akcí:
• v březnu a říjnu "Týden otevřených dveří ". V průběhu těchto akcí byly prezentovány
nejrůznější aktivity TyfloCentra, např. výuka na PC, zvuková střelba,showdown a
promítány filmy s tématikou života nevidomých.
• ke dni nevidomých byl v listopadu uspořádán další Den otevřených dveří s názvem
"Pracovní den trochu jinak". Veřejnost si mohla vyzkoušet jednoduché pracovní
činnosti bez zrakové kontroly, např. práci na PC
• V únoru byla uspořádána výstava " Drobné radosti nevidomých". Návštěvníci si
mohli prohlédnout fotografie z činnosti TC a ruční práce zrakově postižených klientů.
• Jako každým rokem jsme se opět zúčastnili výstavním stánkem v pavilonu A na
výstavišti Flora " Dnů zdravotně postižených" v červnu 2006 .
• V rámci prezentace neziskových organizací jsme se zúčastnili výstavy fotografií v
říjnu 2006 opět ve Fontáně Edelmanově paláci.
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• Společně s internet poradnou jsme se zúčastnili výstavy kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek Hospimedica v Brně.

• V listopadu byl uspořádán už třetí benefiční koncert , tentokráte v Arcibiskupském
paláci v Olomouci. Vystoupili dva hudební soubory - Musica pro Sancta Cecilia a
Colegium Vocale , program moderovala Zora Ježková z Českého rozhlasu Olomouc.
Záštitu nad koncertem převzal olomoucký arcibiskup , náměstkyně hejtmana a
primátor statutárního města Olomouce.

I nadále jsou provozovány internetové stránky TC zaměřené na poskytování
specifických informací pro zrakově postižené a informovanost široké veřejnosti,
zejména v oblasti střední Moravy. V rámci projektu zvýšení kvality specifických
služeb pro ZP byli ke konci roku započaty práce na vytvoření nových internetových
stránek opírajících se o redakční systém. Tím by se měla zlepšit aktuálnost informací,
stránky by měly mít i nový design .

Pokračuje spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené a provádíme
besedy s mládeži na školách o životě nevidomých a jejich integraci do společnosti.
Také se uskutečňují exkurze žáků těchto škol v prostorách našich středisek.

V regionálním tisku bylo zveřejněno několik článků a v regionálním rozhlasovém a
televizním vysílání bylo odvysíláno několik šotů o činnosti Tyflocentra. Zprávy,
informace a reportáže o činnosti TC se často objevují ve vysílání Českého rozhlasu
Olomouc zejména v pořadu "Jitrocel", určeném zdravotně postiženým.
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3.4 Odstraňování architektonických a dopravních bariér

TyfloCentrum pokračovalo i v tomto roce velmi intenzivně v aktivitách přispívajících k
odstraňování architektonických a dopravních bariér se zřetelem na potřeby zrakově
postižených občanů. Aktivně působíme v rámci pracovní skupiny pro realizaci projektu
„Bezbariérová Olomouc“. V rámci projektu "Zvýšení kvality specifických služeb pro
ZP" byl v červenci 2006 přijat pracovník, který bude po dobu trvání projektu zajišťovat
veškerou činnost na uvedeném úseku, včetně dispečinku technických závad na
zařízeních pro zrakově postižené a vyskytujících se bariér na pěších komunikacích.
Po dohodě se správou Dopravní cesty českých drah v Olomouci byl podán na Krajský
úřad projekt na vytvoření informačního displeje pro zrakově postižené pro nádraží
Zábřeh na Moravě. Ke konci roku byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na toto
zařízení. Instalace zařízení bude provedena v průběhu měsíce února 2007 .
V závěru roku 2006 a začátkem roku 2007 dochází v Olomouci k instalaci tzv.
"inteligentních zastávek". Celkem na 50 zastávkách tramvají a autobusů bude sloužit
veřejnosti informační systém , kterého mohou využívat i nevidomí díky ozvučení
displeje. Způsob ozvučení byl konzultován s pracovníky TyfloCentra.

Na internetových stránkách TC je umístěna také velmi rozsáhlá rubrika "Odstraňujeme
bariéry " . Informace mohou využívat jednak zrakově postižení uživatelé, ale také
projektanti a investoři staveb.
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3.5 Proškolování pracovníků TyfloCentra

Trvalým požadavkem v činnosti TyfloCentra je permanentní zvyšování kvalifikace
pracovníků formou proškolování nebo účastí na různých seminářích. Školení jsou
pořádána buď přímo TyfloCentrem nebo využíváme nabídky školících zařízení a
agentur. Velmi intenzívní školení se uskutečnila pro pracovnice projektu "Podpora
zaměstnatelnosti ZP" a lektory obsluhy PC. Mimo jiné byl uspořádán v říjnu celodenní
seminář pro všechny pracovníky TyfloCentra na Lovecké chatě v Horce nad
Moravou. Seminář byl zaměřen zejména na standardy kvality a nový zákon o
sociálních službách. Semináře se zúčastnil i předseda správní rady Mgr. Kvido
Sandroni.

Seminář byl úvodem k dlouhodobé diskusi všech pracovníků k jednotlivým
standardům kvality sociálních služeb. Diskuse probíhá pod odborným vedením Mgr.
Martina Haicla a je součástí realizace projektu Zvyšování kvality specifických služeb.
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3.6 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
Středisko informatiky a digitalizace:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

rok 2004
81

rok 2005
92

rok 2006
95

735

785

825

Počet doporučení na pomůcky

45

36

60

Dlouhodobé kurzy (50 hodin)

942 hod.

845

1112

22 hod.

60

55

Dlouhodobé konzultace

160 hod.

375

365

Počet stran digitalizace

2640

2470

2630

Počet listů vytištěných v Braillově písmu

4690

4487

7371

Využití

Krátkodobé kurzy (10-15 hodin)

Středisko integračních služeb:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů
Využití
Počet účastníků klubů (socioterapeutické kluby)

rok 2004
375

rok 2005
456

rok 2006
470

2150

2250

2300

80

95

98

Počet účastníků vzdělávacích
20

a zdrav. rehabilitačních kurzů

29

30

Počet účastníků přednášek

110

230

210

Počet účastníků ostatních akcí

535

615

580

Počet klientů poradenství

125

55

60

1200

1200

1200

250

300

310

-

125

130

20

21/1680

17/2550

Počet odběrtalů zpravodaje Majáček
Počet doprovodů
Počet hodin průvodcovské služby
Počet hodin osobní asistence/počet hodin
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Celkové kvantitativní vyhodnocení sociálních služeb poskytovaných společností
TyfloCentrum Olomouc za roky 2004 až 2006:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů *
Využití

rok 2004

rok 2005

rok 2006

456

508

565

2885

3035

3125

Poznámka (*): Počet skutečných klientů v této tabulce není prostým součtem
stejnojmenných položek z tabulek SID a SIS, neboť někteří klienti využívají služeb obou
středisek.
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4. Výhled do roku 2007
V roce 2007 budeme finanční prostředky z převážné části čerpat z MPSV, od
Krajského úřadu Olomouckého kraje, magistrate města Olomouce a z Evropského sociálního
fondu. Změnila se struktura naší obecně prospěšné společnosti. Reálným se stalo vybudování
detašovaných pracovišť mimo sídlo společnosti.
Zásluhou dotace ze Společného regionálního operačního programu EU na projekt
"Podpora zaměstnatelnosti zrakově postižených střední Moravy" jsme průběhu roku 2006
otevřeli další regionální střediska v Prostějově, Šumperku a Jeseníku. V jejich působení
dominuje podpora zrakově postižených klientů při jejich uplatnění na trhu práce.
Úsilí bude napřeno na udržení kvality stávajících služeb. Bude věnována zvýšená
pozornost standardům kvality sociálních služeb, protože rok 2007 bude prvním rokem
účinnosti zákona o sociálních službách.. Ten zcela zásadně změní způsob financování
sociálních služeb a tudíž i naší obecně prospěšné společnosti. To si vyžádá vysoké nároky
nejen pro management OPS, ale i pro všechny jeho pracovníky. Věříme, že se s těmito
zásadními změnami dokážeme vyrovnat.
Pokračovat budeme v úsilí o výstavbu nové budovy služeb pro zrakově postižené v
Olomouci – Hejčíně . Protože však výstavba je záležitostí několika let , bude třeba řešit
současné prostorové problémy TyfloCentra formou získání dočasných prostor mimo sídlo
OPS.
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5. Změny Zakládací listiny a složení řídicích
orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2006
Ke změnám Zakládací listiny TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v roce 2006 nedošlo.
Dne 27.4.2006 ukončila své členství v dozorčí radě Mgr. Zuzana Kundelové ( z
pracovních důvodů) a v červnu 2006 skončil mandát paní Renátě Jandrtové. Nově byli do
dozorčí rady kooptováni Mgr.Antonín Dočkal a paní Soňa Bezděková.
V červnu 2006 skončil mandát dosavadní předsedkyni Správní rady paní Hedvice
Raškové a byl za ni kooptován Mgr. Kvido Sandroni.
Dále skončil mandát paní prof. Jarmile Koluchové. Nově byly kooptovány Doc.PhDr.
Irena Sobotková, CSc a Mgr. Hana Skácelová.
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6. Zpráva o hospodaření v roce 2006
Nejvýraznějším faktorem hospodaření OPS v roce 2006 byl bezesporu projekt
„Podpora zaměstnatelnosti zrakově postižených“, který prakticky zdvojnásobil obrat i
bilanční sumu. V důsledku realizace asistenční služby zase převýšil počet zaměstnanců
hranici, od kdy se organizace z hlediska ČSSZ stává velkou organizací. V souvislosti s tím
byla ze strany OSSZ provedena kontrola, která neshledala nedostatky.
Z účetního hlediska dosud nebyly vytvořeny žádné fondy. OPS neprovozovala
doplňkovou (hospodářskou) činnost. Společnost v roce 2006 hospodařila se ziskem
182.215,33 Kč. Správní rada nerozhodla o konkrétním rozdělení tohoto zisku. Podíl nákladů
na správu se snížil z 30,09 % v roce 2005 na 18,21 % v roce 2006.
.
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6.1 Rozvaha
Částka v Kč

Položka rozvahy
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

181 422,00 Kč

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

280 943,20 Kč

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

468 546,40 Kč

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
211 - Pokladna

-171 985,00 Kč
-23 500,00 Kč
43 423,50 Kč

213 - Ceniny

495,00 Kč

221 - Bankovní účty

1 661 347,78 Kč

314 - Poskytnuté provozní zálohy

26 713,00 Kč

381 - Náklady příštích období

913 447,59 Kč

Aktiva celkem

3 380 853,47 Kč

321 - Dodavatelé

-4 237,00 Kč

325 - Ostatní závazky

1 000 215,00 Kč

331 - Zaměstnanci

149 247,00 Kč

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a ZP
342 - Ostatní přímé daně

75 806,00 Kč
-346,00 Kč

384 - Výnosy příštích období

335 113,93 Kč

389 - Dohadné účty pasivní

10 627,00 Kč

901 - Vlastní jmění

684 736,60 Kč

931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

198 683,73 Kč

932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

931 007,21 Kč

Pasiva celkem

3 380 853,47 Kč
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6.2 Výsledovka

Položka nákladů/výnosů

Částka v roce 2005

Částka v roce 2006

501 - Spotřeba materiálu

44 755,60 Kč

597 997,54 Kč

502 - Spotřeba energie

42 373,48 Kč

54 450,44 Kč

511 - Opravy a udržování

47 911,90 Kč

31 535,09 Kč

512 - Cestovné

35 587,15 Kč

59 924,00 Kč

8 894,00 Kč

27 373,60 Kč

518 - Ostatní služby

404 030,06 Kč

832 717,47 Kč

521 - Mzdové náklady

898 943,00 Kč

1 806 965,00 Kč

524 - Zákonné sociální pojištění

282 913,18 Kč

610 151,90 Kč

528 - Ostatní sociální náklady

21 735,00 Kč

73 136,00 Kč

538 - Ostatní daně a poplatky

468,00 Kč

55 755,68 Kč

542 - Ostatní pokuty a penále

98,00 Kč

301,00 Kč

597,66 Kč

0,00 Kč

32 619,50 Kč

24 699,03 Kč

0,00 Kč

1 952,00 Kč

1 820 926,53 Kč

4 176 958,75 Kč

402 692,05 Kč

363 524,50 Kč

3 688,81 Kč

3 500,99 Kč

87 910,00 Kč

150 371,00 Kč

691 - Provozní dotace

1 508 851,00 Kč

3 858 245,99 Kč

Výnosy celkem

2 003 141,86 Kč

4 375 642,48 Kč

174 191,69 Kč

198 683,73 Kč

513 - Náklady na reprezentaci

545 - Kursové ztráty
549 - Jiné ostatní náklady
582 - Náklady příštích období
Náklady celkem
602 - Tržby z prodeje služeb
644 - Úroky
682 - Přijaté příspěvky

Hospodářský výsledek za rok
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6.3 Přehled výnosů v členění podle zdrojů

Zdroj výnosu

Výnos v roce 2005

Výnos v roce 2006

Klienti

372 692,05 Kč

363 524,50 Kč

Banka

3 688,81 Kč

3 500,99 Kč

SONS

58 410,00 Kč

42 271,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

Nadace Divoké husy

0,00 Kč

40 000,00 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti

0,00 Kč

231 679,67 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

65 000,00 Kč

19 500,00 Kč

3 100,00 Kč

154 851,00 Kč

516 032,00 Kč

0,00 Kč

1 430 534,32 Kč

1 044 000,00 Kč

1 325 000,00 Kč

340 000,00 Kč

340 000,00 Kč

0,00 Kč

15 000,00 Kč

2 003 141,86 Kč

4 375 642,48 Kč

Nadace prof. Vejdovského

Zitta výtahy
Vojenská základna Bochoř
Individuální dárci
Úřady práce
EU (Společný regionální operační program)
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
CELKEM
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6.4 Úplný objem nákladů v členění
na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb
a náklady na vlastní činnost (správu) OPS

Druh nákladů
Náklady na obecně prospěšné služby
Náklady na správu

2004

2006

1 538 575,15 Kč

1 272 961,18 Kč

3 416 076,04 Kč

478 395,02 Kč

547 962,35 Kč

760 882,71 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2 016 970,17 Kč

1 820 926,53 Kč

4 176 958,75 Kč

Náklady na doplňkovou činnost
Náklady celkem

2005
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7. Závěr
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