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  „…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i 
státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať 
už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými 
orgány… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu 
poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na 
sebe odborné subjekty automaticky…“ (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)  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Úvod 

“Rok 2016 byl pro naši organizaci, stejně jako předchozí roky, rokem změn. Usilovali jsme o zvyšování kvality 
poskytování sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi, intervenční Poradny prvního kontaktu “Kompas” (realizované v rámci výkonu pověření sociálně-právní ochrany 
dětí) a započali jsme činnosti v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  
Od ledna do března dobíhal v rámci sociálních služeb projekt pro podporu romské menšiny “Do školy v pohodě“ 
zaměřený na vzdělávání Romů a od října do prosince jsme začali pracovat v plně finančně zajištěném provozu 
poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V říjnu se zároveň rozběhl projekt  Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků realizovaný v partnerství s IREAS o.p.s..   
Naším hlavním motivačním zdrojem v práci je i nadále vysoký počet klientů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, 
důvěra rodičů, náhradních rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu a péči o dítě, kteří naše služby využívají v 
rámci Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a Poradny  prvního kontaktu. V interdisciplinárním spojení se 
nově účastníme Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a aktivit pro podporu sociálního bydlení s cílem podpory 
sociálního začleňování.  
Pracujeme na osvětě a působení v podpoře zdraví v jeho holistickém - biopsychosociálním a spirituálním pojetí. 

Srdečně děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům, spolupracovníkům 
a souvisejícím institucím za spolupráci 

Za Pro zdraví 21 z.ú. 

          Mgr. Zdeňka Benešov8 
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1. Poslání a cíle 

Hlavním posláním Pro zdraví 21z. ú. je podpora rodin s dětmi mladšího a staršího školního věku a mládeže. Naše 
činnost vychází z biopsychosociálního a spirituálního pojetí zdraví, ve kterém má rodina hlavní místo ve zdravém 
vývoji dítěte. V tomto kontextu usilujeme o její podporu konkrétními činnostmi: Posilujeme občanský život komunity 
prostřednictvím inkluze, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve 
společnosti, podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život 
ve zdravém prostředí. Spolupracujeme se souvisejícími státními i nestátními organizacemi .  
Naším cílem je pomoci rodinám orientovat se v možnostech ve výchovném, vzdělávacím a sociálním přístupu, podpořit 
je v postoji vlastní odpovědnosti a svobodného výběru životního stylu přispívajícího k podpoře zdraví v jeho 
komplexním rámci, prevenci a snížení sociálně patologických jevů s cílem zajištění nejlepšího zájmu dítěte.  

2 Problematika, na kterou reagujeme 

Naše aktivity vycházejí z celostního pojetí zdraví: Na našem zdraví se podílí v největší míře náš životní styl (50%), 
životní prostředí (20%), genetické dispozice (20%) a poté úroveň zdravotnických služeb (10%). Současně je naše 
postmoderní společnost ohrožena novými rizikovými faktory ovlivňujícími naše zdraví negativním způsobem. Těmito 
faktory jsou například nárůst závislostního chování, sedavý způsob života, zhoršené mezilidské vztahy, orientace na 
výkon a konzum, spěch, stres, nesprávné složení stravy, nedostatek času a další. Každý z nás nese vlastní odpovědnost 
za volbu svého životního stylu, zároveň ale také různí lidé disponují různými a odlišnými dispozicemi a schopnostmi ke 
zvládnutí a vypořádání se s rizikovými faktory náš životní styl ovlivňující (Duffková, 2008). 

3 Přístup ke klientům 

Individuální práce s uživateli služeb  
 
Každý jedinec je u nás vnímán jako jedinečný a rovnocenný. V prorodinných aktivitách je uplatňován sociálně – 
pedagogický přístup, v jehož působení je kladen důraz na rozvoj individuality každého jedince a zároveň rozvoj 
pozitivních vztahů ve skupině. Podporována je autonomie, prožitky radosti, schopnost empatie, společného sdílení a 
vyjadřování vlastních názorů při respektování práv druhých. Sociální zaměření v pedagogice je vnímáno jako podpora 
rozvoje potenciálu každého klienta, podpora solidarity v rodině i v širším sociálním prostředí, přijímání diverzity jako 
možnosti obohacení, jako výchova k podpoře znevýhodněných ve smyslu “mít moc znamená pomáhat druhým”, 
orientace na základní sociální dovednosti jako schopnost říkat “ne” jakékoliv formě násilí, manipulaci, xenofobních 
projevech a diskriminaci, rozvoj schopnosti sebereflexe, sebepoznání a komunikačních dovedností, vedení k 
odpovědnosti za svá rozhodnutí a jejich důsledky.           
                                        

 
Sociální začleňování 
 
Inkluzivní principy se snažíme naplňovat průřezově všemi realizovanými činnostmi. Prostřednictvím interdisciplinární 
spolupráce usilujeme o rovnoprávné začleňování člověka a  minoritních skupin do společnosti, inkluzi vnímáme jako 
přirozený sociální jev, jehož odpovědnost náleží celé společnosti. Za nedílnou součást naplňování inkluzivních principů 
v praxi považujeme práci s tématy stereotypů, předsudků.  

4 Poskytované služby 

4.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 21  
                      
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spadá dle zákona č. 108/2006. Sb., o sociálních službách do služeb primární 
prevence a poskytuje dětem a mládeži následující základní činnosti: 

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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b) Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti 

c) Sociálně – terapeutické činnosti 

d) Pomoc při obhajování oprávněných zájmů a práv a při obstarávání osobních záležitostí 

Program NZDM připravují a realizují odborně vzdělaní a zkušení sociální pracovníci, pedagogové volného a studenti 
humanitních oborů. V roce 2016 sdíleli s dětmi a mládeží jejich starosti a pomáhali jim v naplňování jejich přání, při 
řešení jejich problémů, motivovali je ke zdravému způsobu života pozitivním trávením volného času, vybízeli je k 
realizaci nových aktivit, pracovali s podporou jejich potenciálu a na minimalizaci překážek bránících jejich rozvoji.      

                                                                                                                                                      )  

Celkový počet podpořených dětí a mládeže 
 
Ambulantní a terénní forma :   153 
Věkové kategorie:       6-14 let  97  
                                    15-26 let 56  

                                                                             

4.1.1 Přímá práce s dětmi a mládeží  

Ambulantní forma 
Otevírací doba:    pondělí až čtvrtek od 12 - 17 h  
Celkový časový rozsah:   6145 h 
 
V Klubu 21 se děti a mládež v roce 2016 měly možnost účastnit tématických odpoledních v nejrůznějších činnostech 
výtvarných, hudebních, sportovních a jazykových. Tématická odpoledne si kladou za cíl zprostředkovat dětem a 
mládeži činnosti ke smysluplnému trávení volného času, hrát si, tvořit a rozvíjet vlastní autonomii. Lektoři a lektorky 
mají během celého tématického odpoledne připravenou aktivitu, do které se děti a mládež mohou zapojit dle vlastního 
zájmu.  

Terénní forma:    školy, širší sociální prostředí (pomoc při jednání se souvisejícími    
   institucemi apod.), pobyt venku (hřiště, příroda), pobytový tábor 
Výkon terénní práce: pondělí až neděle dle potřeb  

S klienty NZDM jsme podnikli několik výletů a účastnili jsme se fotbalového utkání mezi NZDM Středočeského kraje 
v Neratovicích. 

4.1.2 Doučování 

Pomoc s přípravou na vyučování 
V rámci sociálně – pedagogické práce v NZDM Klub 21 pomáháme dětem a mládeži s přípravou na vyučování. Děti a 
mládež ze základních a středních škol k nám mohou přijít kdykoliv během otevíracích hodin a požádat naše pracovníky 
o pomoc s přípravou na vyučování. Lektorky a lektoři doučování jsou dobrovolníci z řad studentů SpgŠ Beroun, 
Gymnázia, vyšších odborných a vysokých škol.  
 
Individuální doučování 

Předměty:celý rozsah předmětů ZŠ 
Individuální doučování je organizováno na pravidelný čas po domluvě s pracovníky. Děti a mládež si volí  předmět 
doučování. Předměty lze střídat. 

4.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                    

Poslání 
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Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora rodin při naplňování potřeb nezletilých dětí v 
případech, kdy je jejich optimální vývoj ohrožen vlivem sociálně nepříznivé situace. 
 
Cílová skupina 
Rodiny s nezletilými dětmi, jejichž optimální vývoj je ohrožen vlivem sociálně a ekonomicky nepříznivé situace.  
                                                                           
Cíle 
1.  Sociální stabilizace rodiny  
Činnosti směřující k podpoře ukotvení, nalezení místa, začlenění ve společnosti, nalezení statusu v souvislosti s 
okolním prostředím, s odstraněním nebo zmírněním nejzásadnějších problémů. Zprostředkování kontaktů a navázání 
dlouhodobé spolupráce s dalšími organizacemi.  
  
2.  Nasměrování rodiny k optimálnímu vývoji dětí 
Rodina je již v zásadě ukotvena, stabilizována, začleněna a je potřeba pracovat na tom, aby si sama nastavovala 
optimální životní podmínky, aby dokázala hledat a najít nejvhodnější směr. 

Zásady 
- Respektování individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu 
pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení 
- Respekt a ochrana práv uživatele služby včetně práva na přirozené riziko při jeho samostatném rozhodování 
- Individuální přístup k jednotlivým uživatelům 
- Týmová spolupráce a jednotný přístup všech pracovníků k uživatelům služby 
- Podpora uživatelů v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace, systémové spojení 
- Chránit uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě 
 Podpora žádoucích sociálních kontaktů uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí 

Ambulantní forma:  úterý a čtvrtek  8 - 12 nebo individuálně dle potřeby 
Terénní forma:    v bydlišti rodiny, školy, širší sociální prostředí (pomoc při jednání se    
   souvisejícími institucemi, lékaři, účast na volnočasových aktivitách apod.) 
Výkon terénní práce: pondělí až pátek 7 - 21  

Celkový počet podpořených rodin:  18  

Přímá práce:  
Ambulantní forma:    98h 
Terénní forma:    461 h  
Nepřímá práce:    216h 
Celkový časový rozsah:    944h               
                                                                              

4.3 Sociálně-právní ochrana dětí                                                                                           

Sociálně-právní ochrana dětí je realizována prostřednictvím poskytování služeb intervenční Poradny   prvního kontaktu 
“Kompas” rodičům, širší rodině nebo jiné osobě pečující osobě, nacházející se v  problémové sociální situaci, poskytuje 
podporu a ochranu v takové míře, která není vhodně zajistitelná v rámci poskyktování služeb nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Vztahuje se na činnosti popsané níže. 

a) Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje  
b) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  
c) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
d) Poskytování nebo zprostředkovávání  poradenství rodičům/ zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání dětí a 
mladistvých 
e) Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o 
dítě a jeho výchovou 

4.3.1 Poradna prvního kontaktu “Kompas”                                                                                                        

Poslání 
Posláním poradny je nabídnout rodinám podporu včas a s možností anonimity, bez nebo s objednáním, osobně nebo on-
line: 

“Čím dříve se podaří problém podchytit a pojmenovat, tím menší usilí je třeba vynaložit na jeho odstranění“ 
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Cíle poradny 
Podpora a ochrana rodin, které se potýkají s problémy: 

   -  vztahů v rodině 
   -  rizikového chování některého z členů rodiny (závislost rodiče, dítěte apod.) 
   -  rozvodové a porozvodové problematiky 
   -  nemocí nebo úmrtí v rodině 
   -  školní neúspěšnosti dítěte 
   -  vztahů dítěte s vrstevníky (šikana apod.) 

Cílová skupina 
Rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za péči o dítě, kteří potřebují řešit problémovou situaci související s péčí o dítě 

Nástroje pomoci 
    - sociální poradenství 
    - psychosociální podpora                                                              
     
    - situační intervence 
    - zprostředkování  odborných služeb 
    - asistenční činnost při jednání se subjekty souvisejícími s rodinou a péčí o dítě 
    - spolupráce se souvisejícími subjekty – systémové spojení 

Provozní doba 

Středa:   8 – 12 h nebo po individuální domluvě 
Terénní práce:  dle potřeby 

Celkový počet podpořených rodin  
 
Počet podpořených rodin:    55 
Počet intervencí:    208 
Seminář “Svobodná výchova”:   20  

Financování:  
!Aktivity Intervenční poradny prvního kontaktu Kompas jsou hrazeny ze sociální oblasti Humanitárního fondu 
hejtmana Středočeského kraje!   

4.4 Akreditace vzdělávacího zařízení        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov k provádění vzdělávacích programů akreditovaných 
pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů byla v roce 2016 započata realizace projektu Zaměřeno na Život:  
 
Název projektu: Zaměřeno na Život  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Název: Inkluzivní vzdělávání 
Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_15_007  
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000054 | 
Partner:  ACADEMIA IREAS, o.p.s. 
 
Obsah projektu:  
Projekt se zaměřuje především na podporu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, 
přičemž vychází ze znalosti berounských regionálních potřeb a zároveň  zkušeností expertních odborníků mimo region 
Beroun. Dosahování školní úspěšnosti žáků a minimalizaci ohrožení předčasnému odchodu z hlavního vzdělávacího 
proudu si  klade za cíl podpořit nastavením systémové spolupráce na základních školách tak, aby docházelo k co 
nejefektivnější podpoře úspěchu pro každého žáka a implementaci principů a hodnot inkluzivního vzdělávání ve 
školách i v prostředí mimo školu. Využívat bude nástroje metodické podpory ŠPP a jejich rozšíření, dále také přenos 
podpořené dobré praxe z partnerské na ostatní zapojené školy. Vzdělávání pedagogů bude sloužit k posílení jejich 
kompetencí a dovedností potřebných pro odstraňování překážek ve vzdělávání.     
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Akreditované vzdělávací programy:  
Zaměřeno na Život  
Rám k Obrazu   
Když to klape!  
Jako ryba ve vodě!  
S myšlenkou na konec  
Na plný plyn!  
Ve světě změn  
Mentoring  akolegiální poradenství do škol  
 
Cílová skupina: učitelé a pedagogičtí pracovníci:  
Ucastnici I. vlny vzdelavani ve dnech 27. - 29. 1. 2017 -  započalo a úspěšně dokončilo  19 ucastniků 
Ucastnici II.  vzdelavani ve dnech 17. - 19. 2.2017 - započalo  se celkem 16, ukoncilo 15  
 
Realizované vzdělávací programy hrazené z prostředků základních škol 
 
Počet vzdělávacích programů:  1 
Počet účastníků:    15 
Časový rozsah:    16h 

 
 
 
4.5 Projekt “Do školy v pohodě” 

V uplynulém roce byla dokončena realizace ročního projektu pro podporu romské menšiny s názvem “Do školy v 
pohodě”. Projekt byl vedeb organizací IREAS( Institut pro strukturální politiku, o.p.s.) a jeho aktivity byly naplňovány 
v rámci poskytování služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi.  

Registrační číslo projektu 3750027.                                                                                                         )  

Projekt byl zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho cílem je podpora 
žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování, podpora při integraci cílové skupiny do 
majoritní společnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a terénních prací v 
rodinách cílové skupiny. Projekt podporoval spolupráci mezi NNO, školami a místním OSPOD. Hmotným výstupem je 
vytvořená metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání. 

4.6 Účast v systémovém spojení 

Členství v České lékařské společnosti pro psychosomatickou medicínu  
Komunitní plánování sociálních služeb Beroun  
Pracovní skupina pro řešení grafitti Beroun  
Pracovní skupina rozvoje sociálních služeb Beroun  
Spolupráce se ZŠ, SŠ, SOU 
Koordinace pracovní skupiny nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež Středočeského kraje  
Členství v Řídícím výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  
Účast v pracovních skupinách Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  
Účast v pracovní skupině řešení problematiky sociálního bydlení 

4.7  Doplňková činnost 

Příměstské tábory  a pobytový tábor zaměřující na osobní rozvoj dětí, učení se sociálním dovednostem a podporu 
dětských přátelství. 
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4.7.1 Příměstské tábory  

 
Témata realizovaných příměstských táborů: 

Mimoni 
Indiánská stezka  
Let do vesmíru  
Simpsnovi 
Stroj času  
Mimoni 2  
Star wars	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
4.7.2 Pobytový tábor 

Indiana Jones 

Tábor byl určený pro děti od 1. do 9. třídy základních škol.Děti se mohly stát členy týmu profesora archeologie 
Henryho „Indiana“ Jonese, vydat se do světa pátrat po tajemných artefaktech bohyně Kálí a zachránit tak svět před 
jejím hněvem! Rodiče, jejichž finanční příjem nebyl dostačující a tento stav mohli doložit, uplatnili nárok na dotační 
příspěvek.  

 
5 Lidé v organizaci 

5.1 Organizační struktura 
 
Statutární orgán  
 
Správní rada 
 
Předseda  
MUDr. Daniel Hylas 

 
Členové  
MUDr. Magdaléna Větrovcová  
Miroslav Ulbert 
 
Ředitelka  
Mgr. Zdeňka Benešová  
 
Revizor 
Aneta Petrželová  

5.2 Pracovníci v nepřímé péči  

 
Ředitelka  
Mgr. Zdeňka Benešová 
 
Koordinátor projektu “Do školy v pohodě” 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Bc. Klára Kováčová  
Bc. Kamila Říhová  

5.3 Pracovníci v přímé péči 

 
 
5.3.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
Vedoucí pracovník - ředitelka  
Mgr. Zdeňka Benešová  

Pedagog volného času  
Zuzana Spurná  
 
Sociální pracovník  
Bc. Anna Marková 
 
Pracovník v sociálních službách  
Johana Benešová 
Ondřej Blín  
Nikola Gierczakowská  
Veronika Malá  
Bc. Klára Kováčová  
Simona Žoltáková  
Zdeňka Petrželová 

 
 
 
5.3.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Vedoucí pracovník - ředitelka  
Mgr. Zdeňka Benešová  
 
Další odborný pracovník - psycholog 
Mgr. Barbora Romanovská 
 
Sociální pracovník  
Bc. Alžběta Táborská  
 
Pracovník v sociálních službách  
Zdeňka Grundziová 

 
 
5.3.3 Poradna prvního kontaktu “Kompas” 
 
 
Vedoucí pracovník - ředitelka  
Mgr. Zdeňka Benešová 

Psycholog  
Mgr. Tereza Špinarová 

Speciální pedagog  
Mgr. Kateřina Kůsová 
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5.3.4 Lektoři příměstských táborů a pobytového tábora 
 
 
Ondřej Blín  
Johana Benešová 
Nikola Gierczakowská  
Tereza Hrbková  
Anna Marková 
Anna Machalíková  
Veronika Malá  
Nghiem Tuan Anh  
Karolína Pondělíčková  
Sabina Richterová  
Lucie Slavíková  
David Tuček  
Diana Žoltáková 

5.3.5 Pracovníci projektu “Do školy v pohodě” 

Terénní pracovník sociálně-aktivizačních služeb 

Zdeňka Grundziová  
 
Lektoři volnočasových aktivit, doučování 
Diana Lisá 
Ladislava Spurná  
Tereza Hrbková  
Petra Dušková 
Viktorie Hana Adamíková  
Pavel Tvaroh 

5.3.6 Dobrovolnictví a praxe 

Studentky Střední pedagogické školy Beroun  
Studentky vyšších a vysokých odborných škol humanitního zaměření  

6 Hospodaření spolku  

 
6.1. Příloha účetní závěrky 2016  

Název účetní jednotky: Pro zdraví 21 z.ú.        
Sídlo: Havlíčkova 8, Beroun, 266 01  
Právní forma: zapsaný ústav 

IČO: 22844660 
Převažující předmět činnosti 

Nestátní nezisková organizace Pro zdraví 21 z.ú. zahájila svou činnost v roce 2010. Její vizí je aktivní podpora zdraví 
dětí a mládeže, přičemž ve své činnosti vychází z dokumentu WHO Zdraví 21 a holistického pojetí zdraví v komplexu 
biopsychosociálních a spirituálních potřeb člověka. 

Hlavní činnosti Pro zdraví 21: 

a) Poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

b) Poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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c) Výkon činnost sociálně - právní ochrany dětí: - vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, 
uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 odst. 2, 
písm. a) - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 odst. 
1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 odst. 2 písm. a) 
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů dle § 48 odst. 2, písm. a) - pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 odst. 2, písm. c) - činnost zaměřená na ochranu dětí 
před škodlivými vlivy a přecházení jejich vzniku ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 odst. 2, písm. b) 

d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Účetní období  

kalendářní rok  

Rozvahový den:   

31. prosinec 2016 

Systém zpracování účetnictví 

Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software PREMIER, který odpovídá příslušným legislativním 
požadavkům. 

Způsob oceňování  

Majetek oceňován pořizovací cenou. 

Směnné kurzy  

– oceňování pohledávek a závazků probíhá dle aktuálního kurzu ČNB. Případné kursové rozdíly jsou 
účtovány na vrub účtu 545, či ve prospěch účtu 645 

Účetní metody  

Účetní metody:  

a) účetní zásady  

Účetnictví je vedeno na základě historických cen. 

b) Drobný majetek  

– Od 3 tisíc do 40 tisíc drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 501 001 

– Od 3 tisíc do 60 tisíc drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 518 030 

– neodepisuje se, vedena evidence majetku, která je přílohou závěrky 

c) Majetek odepisovaný 

– nad 40 tisíc dlouhodobý hmotný majetek 

– nad 60 tisíc dlouhodobý nehmotný majetek 

– pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány měsíčně pomocí 
syntetického účtu 551, daňové odpisy uplatňovány rovnoměrně 

d) pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě. Opravné položky k pohledávkám nebyly v tomto účetním období 
utvořeny 
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Doplňující informace k rozvaze  

Evidence dlouhodobého majetku 

Není evidován žádný dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. V tomto roce došlo k pořízení drobného dlouhodobého 
majetku v hodnotě 12.802,- Kč.. 

Poskytnuté provozní zálohy 

Je evidovaná záloha dodavateli ve výši 500,- Kč.. 

Náklady příštích období:  

 Zde je evidována platba na doménu a pojištění roku 2017 a  ve výši 6.362,01 Kč 

Výnosy příštích období 

 Nejsou evidovány výnosy pro období 2017 

Pohledávky a závazky 

Souhrnná výše pohledávek ve lhůtě splatnosti činí 0,- Kč. 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti činí Kč   0- Kč a ve lhůtě splatnosti 2.028,- Kč 

Organizace neeviduje žádné pohledávky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 3 roky 

Organizace neeviduje žádné závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 3 roky  

 Ostatní informace 

Organizace měla v roce 2016 příjmy z projektu financovaného Evropskými sociálními fondy ve výši 1 588 342,73Kč 
(NZDM) a ve výši 230 239,09,- Kč (SAS). Dále dotaci 176 415,71 Kč  pro projekt Humanitární fond pro Kompas  a od 
Města Beroun dotaci ve výši 25.000,- Kč.Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by významným 
způsobem ovlivnily finanční situaci organizace v roce 2017.  
 
 
 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:  
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 činil 2,63. 
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Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8, Beroun-Město
266 01 Beroun31.12. 2016

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

22844660
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný ústav
Právní forma

001Dlouhodobý majetek celkemA.

6002 6I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

6006 6(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek7.

20010 20Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

20017 20(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

-26029 -26Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

-6033 -6(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

-4036 -4(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

-16039 -16(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.
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7. Kontakty 
 

 
Kontaktní údaje 
Pro zdraví 21 z.ú.  
Havlíčkova 8  
26601  Beroun - Centrum 
 www.prozdravi21.cz 
 www.klub21beroun.cz 

V Berouně dne 27.6. 2017                ………………………..…………………..  
                             
        Mgr. Zdeňka Benešová  
                   ředitelka  

V Berouně dne 27.6.  2017     …………………………………………….  
             
           MUDr. Daniel Hylas  
                         předseda správní rady 
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hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8, Beroun-Město
266 01 Beroun

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2016

22844660
IČO

sestaven� k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný ústav
Právní forma

Náklady 2 296 2 296A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 549 549I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 122 1221.
Prodané zboží2.
Opravy a udržování 28 283.
Cestovné 11 114.
Náklady na reprezentaci5.
Ostatní služby 388 3886.
Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivaceII.
Změna stavu  zásob vlastní činnosti7.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb8.
Aktivace dlouhodobého majetku9.
Osobní náklady 1 644 1 644III.
Mzdové náklady 1 306 1 30610.
Zákonné sociální pojištění 338 33811.
Ostatní sociální pojištění12.
Zákonné sociální náklady13.
Ostatní sociální náklady14.
Daně a poplatky 13 13IV.
Daně a poplatky 13 1315.
Ostatní náklady 91 91V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále16.
Odpis nedobytné pohledávky17.
Nákladové úroky18.
Kursové ztráty19.
Dary20.
Manka a škody21.
Jiné ostatní náklady 91 9122.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a…VI.
Odpisy dlouhodobého majetku23.
Prodaný dlouhodobý majetek24.
Prodané cenné papíry a vklady25.
Prodaný materiál26.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek27.
Poskytnuté příspěvkyVII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami28.
Daň z příjmůVIII.
Daň z příjmů29.
Náklady celkem 2 297 2 297

http://www.prozdravi21.cz

