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Úvodní slovo  
    

Úvodní slovo 

Předkládám Vám výroční zprávu Spolku Prohandicap Jirkov, ve které Vás seznámím s 

činností a hospodařením v roce 2018. 

 

Posláním spolku je naplňování společného zájmu, kterým je všestranná prevence a 

pomoc dětem, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rozvoj dobrovolnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Šulcová 
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Základní údaje o společnosti 
Název organizace: Spolek Prohandicap Jirkov 

Právní forma: Spolek 

Sídlo: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 

Identifikační číslo: 26532832 

Daňové identifikační číslo: CZ26532832 

Číslo účtu: 1071713510267/0100 

Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová 

Telefon: 474 684 432 

E-mail: o.s.prohandicap@gmail.com 

Webové stránky: www.prohandicap.cz 

Členové výboru:   Předsedkyně:  Mgr. Eva Šulcová 

   Místopředseda:  Michal Šáda 

   Hospodářka:  Edita Bernášková 

  

mailto:o.s.prohandicap@gmail.com
http://www.prohandicap.cz/
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Charakteristika spolku 
Spolek Prohandicap Jirkov byl založen již v roce 2001 a je neziskovou organizací 

zabývající se pomoci handicapovaným dětem a jejich rodičům z Jirkova, Chomutova a 

přilehlých obcí.  

Zajišťuje především jejich dopravu do škol, dle potřeby zajistit asistenta, kontakt s úřady 

a veřejnými institucemi a současně umožňuje dětem účast na mimoškolních aktivitách 

(různé výlety a společenské akce) a tím minimalizovat jejich sociální vyloučení. 

Svoz dětí je zajištěn vozidlem značky Opel Vivaro, které spolek získal prostřednictvím 

veřejné sbírky, vlastních prostředků a města Jirkova. Provoz je zajištěn prostřednictvím 

zaměstnanců Městského ústavu sociálních služeb Jirkov na základě Smlouvy o výpůjčce 

ze dne 3.9.2018 a Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2018. 

Rodiče dětí se částečně podílí na úhradě pohonných hmot, chybějící finanční prostředky 

do výše nákladů jsou hrazeny z dotace na činnost, kterou přispívá město Jirkov na 

základě schválení Rady města a Zastupitelstva města Jirkova. 

Osobní asistenci zajišťuje MěÚSS Jirkov prostřednictvím pracovníka v sociálních 

službách. Poskytovaná služba je hrazena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace již od svého založení využívá práce dobrovolníků k zajištění své činnosti a 

rozvíjení dobrovolnických aktivit. 

Spolek je členem organizacích: 

• RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD, jejímž 

posláním je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje. 

 

• ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČESKÉ REPUBLIKY. Posláním 

Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky 

pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti 

jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na 

profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb. 

 



Str. 03 
 

Dobrovolnická činnost  
   

 

Dobrovolnická činnost 
Dobrovolnickou činnost v MěÚSS Jirkov zahájili čtyři dobrovolníci již v roce 2007. Od 

zahájení činnosti se aktivně zapojilo 268 dobrovolníků, kteří přispěli ke zlepšení 

psychosociálních podmínek klientů, pomohli s jejich aktivizací a rozšířili nabídku 

volnočasových aktivit. Díky dobrovolníkům byl vytvořen fungující systém dobrovolnické 

služby, který nenarušuje režim a provoz zařízení MěÚSS Jirkov a vhodně doplňuje práci 

odborného personálu. V současně době máme 34 dobrovolníků. 

Snažíme se rozšířit a zpestřit činnost dobrovolníků v programu Dobrovolníci v sociálních 

službách. Dobrovolníci, kteří navštěvují své klienty již delší dobu, postupně zapojují naše 

klienty do svého běžného, rodinného života. Účastní se rodinných oslav nebo výletů po 

okolí. Tento způsob dobrovolnické činnosti přispívá hlavně k obnovení sociálních 

kontaktů klientů a napomáhá k vytvoření nových. Podporuje mezigenerační spolupráci a 

její rozvoj. 

Dobrovolnické centrum v MěÚSS Jirkov se v aktivně podílí na dalším rozvoji a činnosti 

Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která sdružuje dobrovolnická centra 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Dobrovolníkům v MěÚSS Jirkov jsme jako organizace díky podpoře města Jirkov mohli 

zajistit základní podporu stanovenou Zákonem o dobrovolnické službě č. 198/2002 – 

pojištění a pomůcky potřebné pro výkon dobrovolnické služby.  

Spolek má uzavřenou smlouvu s organizací Archa 777, z.s., která rodinám s dětmi 

z Chomutovska nabízí službu mateřského centra, odpolední kreativní tvoření, celodenní 

školku, organizované akce. Ve výše uvedené organizaci dobrovolníci zajišťují skupinové 

volnočasové a vzdělávací aktivity. 

Dobrovolnictví je jednou z aktivit, která ukazuje na vyspělost společnosti a projev 

občanské zralosti. Ve světě je tento fenomén běžnou součástí veřejného občanského 

života a naším záměrem je dostat tuto myšlenku do povědomí občanů Jirkova a okolí. 

Dobrovolnická činnost působí jako prevence vzniku psychopatologických jevů ve 

společnosti. Dobrovolníkům kromě dobrého pocitu z konání dobra nabízí také možnost 

kvalitního využití volného času, získání nových kompetencí a sociálních kontaktů. 
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Činnost spolku v roce 2018 
Na konci května se konal Dětský den na zahradě Městského ústavu sociálních služeb 

Jirkov, kde se měly možnost děti jak ze Spolku Prohandicap, Archy 777, tak děti 

zaměstnanců MěÚSS Jirkov. Děti měly možnost zúčastnit se různých disciplín v duchu 

rytířských her, které díky firmě Tercie Boleboř byly uzpůsobeny i dětem s handicapem.  

Děti se nejen pobavily, ale zažily historickou atmosféru a jezdily na koních. Zakončení 

bylo společným táborákem s opékáním buřtů a předání drobné ceny pro děti. 
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První velké festivalové odpoledne prožili 12. června klienti MěÚSS Jirkov a další hosté, 

mezi které patřil i Spolek Prohandicap. Přesto, že odpoledne začalo drobným deštíkem 

všichni byli stateční a vydrželi. Užívali si vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, taneční 

skupiny MEDOVINA s jejich country tanci, africké tance v podání seskupení TARATIBU 

a skupiny MAKOVEC. Pro všechny bylo připravené pivečko, buřty, buchty a další dobroty. 

Počasí se udobřilo a jak čas běžel bylo čím dále tepleji i když někteří již byli zahřáti 

tancem. Děkujeme tedy Všem zúčastněným, hostům, účinkujícím i sponzorům za 

vydařenou akci. 
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Tradičně na konec školního roku patří předání žákům a studentům malý dárek spojený 

se sladkou odměnou. 
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Pravidelnou akci je i Mikulášská, kterou jsme chtěli uspořádat, vzhledem k tomu, že více 

jak polovina dětí byla nemocná, dárek od Mikuláše a čerta děti dostaly jednotlivě. 

V adventním čase jsme uspořádali setkání dobrovolníků, kterým jsme za jejich přínos, 

čas a práci poděkovali. Součástí bylo malé občerstvení a drobný dárek k blížícímu se 

Štědrému dni. 

 

 

Konec roku jsme věnovali zjišťováním informací a přípravě na sepsání žádosti na 

Veřejnou sbírku. V příštím roce uspořádáme několik akcí za účelem získání prostředků 

na činnost spolku, a to prostřednictvím kabelek, které jako dar budeme získávat od 

veřejnosti. Pak se uskuteční prodej a dražba a hotovost bude uložena v uzamčených a 

úředně zapečetěných pokladničkách, po odpečetění bude hotovost vložena na účet 

založený ve prospěch Veřejné sbírky. 

  



Str. 08 
 

Hospodaření spolku  
   

 

Hospodaření spolku 
Financování spolku je vícezdrojové a činnost je zajištěna částečně z dotace na činnost 

od města Jirkova dále z dotace MVČR, ze sponzorských darů a z příspěvků od členů. 

Kromě svozu dětí, kam jde majoritní část nákladů, jsou prostředky vynakládány na rozvoj 

dobrovolnické činnosti. 

Již tři roky po sobě spolek obdržel dotace z MVČR na tento rozvoj. 

Znamená to však nutnost dofinancování těchto projektů, a to vždy 30 ti procentním 

podílem, což v hospodaření takto malé organizace, jakou spolek je, znamená potřebnými 

desítkami tisíc vynaloženými na dofinancování potřebu shánění dalších prostředků. 

Dotace z města Jirkov pro rok 2018 na svoz dětí do škol byla poskytnuta ve výši 

148.000,- Kč. 

Tato výše dotace pokryla pouze náklady na svoz dětí. 

Další náklady již dotace nepokryla a spolek proto musel v roce 2018 ze svých rezerv 

rozdíl dofinancovat. 

Pro rok 2018 byla cena pro svoz dětí na jeden kilometr stanovena stejně jako v roce 

2017 na částku 2,53 Kč. Výpočet vychází z ceny nafty 28,70 Kč a průměrné spotřeby 

8,8 l / 100 km. 

 

Dotace a dary 

v  Kč 2018 

Dotace město Jirkov 148.000 

Dotace MV 34.228 

Dar – fyzická osoba 5.000 

DOTACE A DARY CELKEM 187.228 

 Dotace a dar byly použity na provozní činnost a řádně vyúčtovány.  
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Aktiva 

v tisících Kč 
Číslo 
řádku 

Stav ke dni 
31.12.2017 

Stav ke dni 
31.12.2018 

Dlouhodobý majetek celkem 001 119 0 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 534 534 

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

029 -415 -534 

Krátkodobý majetek celkem 041 118 188 

Pohledávky celkem 052 4 2 

Krátkodobý finanční majetek celkem 072 107 179 

Jiná aktiva celkem 081 7 7 

AKTIVA CELKEM 085 237 188 

 

 

Pasiva 

v tisících Kč 
Číslo 
řádku 

Stav ke dni 
31.12.2017 

Stav ke dni 
31.12.2018 

Vlastní zdroje celkem 086 236 180 

Jmění celkem 087 20 94 

Výsledek hospodaření celkem 091 215 87 

Cizí zdroje celkem 095 1 8 

Krátkodobé závazky celkem 106 1 8 

PASIVA CELKEM 134 237 188 
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NÁKLADY činnost 

v tisících Kč 
Číslo 
řádku 

hlavní hospodářská celkem 

Spotřebované nákupy celkem 001 10 0 10 

Služby celkem 006 154 0 154 

Mzdové náklady celkem 011 27 0 27 

Ostatní náklady celkem 021 13 0 13 

NÁKLADY CELKEM 042 204 0 204 

 

 

VÝNOSY činnost 

v tisících Kč 
Číslo 
řádku 

hlavní hospodářská celkem 

Přijaté příspěvky celkem 073 217 0 217 

VÝNOSY CELKEM 079 217 0 217 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ činnost 

v tisících Kč 
Číslo 
řádku 

hlavní hospodářská celkem 

Výsledek hospodaření před zdaněním 080 13 0 13 

Výsledek hospodaření po zdanění 082 13 0 13 

 

 

  

Výkaz zisku a ztráty 
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Doplňující informace 

v Kč částka 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 533 610 

OA Opel Vivaro 533 610 

  

Drobný dlouhodobý majetek celkem 38.321 

  

Zásoby 0 

  

Pohledávky celkem 1 992 

Součet za prosincový svoz dětí,  
uhrazeno rodiči v lednu 2019 

1 572 

Neuhrazená platba z měsíce únor – p. Fiala 420 

  

Závazky celkem 7 872 

Zákonné pojištění 100 

Vratka nespotřebované části dotace – 
uhrazeno v lednu 2019 

7 772 

Mzdové závazky 0 
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Závěr 
 

Rok 2018 byl náročný, ale podařilo se dodržet veškeré závazky vůči handicapovaným 

dětem a jejich rodičům a zároveň zpestřit nabídku. 

Mé poděkování patří všem členům, dobrovolníkům, zaměstnancům MěÚSS Jirkov za 

jejich přístup a nasazení.  

Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala za podporu Spolku Prohandicap městu 

Jirkovu, odboru sociálních věcí a školství. 

Svou podporou pomáhají nejen dětem postiženými vývojovými vadami a zdravotně 

postiženým lidem, ale zároveň vedou ostatní děti i dospělé k respektu a pomoci těm, kteří 

jsou odkázáni na pomoc druhých. 
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Loga 
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