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Slovo úvodem 

Výroční zpráva za rok 2017 obsahuje události minulého roku. Jsou zde 

uvedeny informace o obou sociálních službách, které má organizace 

zaregistrovány, stejně tak o jejich finančním hospodaření. 

Některé události se opakovaly jako v letech předešlých, jiné byly naprosto 

nové. Mezi ty, které jsme již zažili, patřila účast na Národní potravinové 

sbírce, sbírky jsme se zúčastnili již potřetí. Tentokrát jsme potraviny sbírali 

i v Novém Městě na Moravě díky pomoci zaměstnanců a dobrovolníků 

neziskové organizace Portimo, o. p. s. Vybralo se celkem 1 400 kg potravin 

a potravinová pomoc se tím doslala do většího počtu rodin, kde byla pomoc 

potřeba. 

Novou zkušenost pro nás znamenala účast na Burze filantropie v Jihlavě. 

Přihlásili jsme se do zkušebního kola, kde se nepředpokládala finanční 

podpora sponzorů, a přesto jsme peníze obdrželi. Zpracovaný projekt pro 

burzu filantropie jsme zaměřili na získání peněz na zaplacení letního tábora 

pro děti. Díky tomuto příspěvku mohly čtyři děti odjet na týdenní prázdninový 

tábor. 

V loňském roce byl důvod k oslavě pěti let fungování následného bydlení pro 

uživatele služby azylový dům. Díky těmto třem bytům, kterými prošlo 30 

dospělých a 48 dětí, se víc lidí přiblížilo k získání stabilního samostatného 

bydlení. 

V průběhu roku opět odcházeli zaměstnanci a přicházeli jiní. Někteří se nám 

zase po třech letech vrátí. Doufáme, že noví s sebou přinesou nové podněty. 

Věříme, že s námi setrvají i dobrovolníci a že se jejich řady ještě rozšíří. Dík 

za práci zaměstnanců i dobrovolníků. 

 

Mgr. Miroslava Machková 

ředitelka obecně prospěšné společnosti 
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Ječmínek, o. p. s. 

Správní rada 

Předseda: 

JUDr. Pavel Průša 

Členové: 

Mgr. Milada Svobodová 

Mgr. Markéta Mrázková 

Anna Metzenauerová 

Bc. Ivana Musilová 

Jana Bradáčová 

Dozorčí rada 

Předseda: 

Ing. Bohuslav Špinar 

Členové: 

Jarmila Doležalová 

Jana Kopecká 

Statutární orgán – ředitelka: 

Mgr. Miroslava Machková 
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Občanské sdružení Ječmínek založili pracovníci oddělení prevence 

a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce 2001. 

Občanské sdružení Ječmínek mělo zaregistrováno na Krajském úřadu Kraje 

Vysočina dvě sociální služby – Azylový dům a Terénní práci. 

Dne 30. 9. 2013 valná hromada Občanského sdružení Ječmínek rozhodla 

o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost. Změna právní formy nastala dne 1. 10. 2013. Zápis je proveden 

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem 

v Brně v oddílu O, vložka 649. Potřeba změny právní formy vyvstala přijetím 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a doprovodných předpisů 

k tomuto zákonu. Změna právní formy občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost je činěna dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní 

formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti Ječmínek, o. p. s. jsou: 

Bc. Ivana Musilová 

Anna Metzenauerová 

Mgr. Miroslava Machková 

Mgr. Markéta Mrázková 

Ing. Bohuslav Špinar 

Jarmila Doležalová 

JUDr. Pavel Průša 

Jana Bradáčová 

Jana Kopecká 
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Domov pro matky (otce) s dětmi 

Ředitelka: 

Mgr. Miroslava Machková 

Supervizor: 

PhDr. Zdeněk Kulhánek 

Zaměstnanci Domova pro matky (otce) s dětmi: 

Mgr. Milada Svobodová – sociální pracovník 

Dana Sádovská – pracovník v sociálních službách 

Irena Pustinová – pracovník v sociálních službách 

Jana Lázničková – pracovník v sociálních službách 

Marcela Wirthová – pracovník v sociálních službách 

Bc. Lucie Zástěrová – pracovník v sociálních službách 

Kristýna Harvánek Staňková, DiS. – pracovník v sociálních službách  

Ing. Jaroslava Sobolová – administrativní pracovník 

Romana Pertlová, DiS. – administrativní pracovník 

Jiří Šandera – domovník 

Poslání 

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné 

ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům 

s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. 

Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim 

pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit 

zpět do přirozeného prostředí. 
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Okruh osob, kterým je služba poskytována 

Těhotná žena/rodič s nezletilými dětmi (v den uzavření smlouvy je dítě mladší 

18 let), kteří: 

● jsou bez přístřeší, 

● žijí v podmínkách ohrožujících zdraví a výchovu dětí. 

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár 

nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud. 

Osoby, které nespadají do okruhu osob: 

● osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu 

z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by 

vyžadovalo hospitalizaci; 

● osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu 

mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby). 

Cíle: 

● získat samostatné bydlení; 

● získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému; 

● rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky; 

● rozvoj dovedností při výchově a péči o děti; 

● rozvoj dovedností při péči o domácnost; 

● rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném 

prostředí. 

Zásady poskytování služby: 

● respekt základních lidských práv uživatele; 

● zachování soukromí a důstojnosti uživatele; 

● podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; 

● pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; 

● podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, 

v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí; 

● individuální přístup ke každému uživateli. 
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Sociální služba Azylový dům v roce 2017 

Sociální služba Azylový dům v roce 2017 

Domov pro matky (otce) s dětmi poskytuje své služby ve Žďáře nad Sázavou 

již od roku 2002. V průběhu roku 2017 bylo jednáno s více než 80 zájemci 

o poskytnutí této sociální služby. Celkový počet ubytovaných dosáhl 80 osob, 

27 z nich tvořili dospělí uživatelé služby, dětí bylo 51.  Služba byla 

poskytována i 2 samotným těhotným ženám, dále se jednalo o matky 

a rovněž i otce s dětmi. Hlavní důvody uváděné žadateli o službu zůstávaly 

srovnatelné s předešlými lety, tedy zejména nevyhovující podmínky 

stávajícího bydlení s ohledem na potřeby nezletilých dětí, ztráta 

samostatného bydlení, finanční nedostupnost získání podnájmů bytů, ale 

i konfliktní a ohrožující rodinné vztahy. Sociální pracovník Domova 

i pracovníci v sociálních službách vedli v průběhu pobytu každého uživatele 

k samostatnosti a odpovědnému jednání a podporovali jej v naplňování 

konkrétních cílů stanovených v individuálních plánech. Stejně tak byla 

uživateli služby využívána pomoc pracovníků Domova při řešení otázek 

zaměstnanosti. Konkrétně nezaměstnanost byla podstatným společným 

jevem u těch uživatelů služby, kteří již ukončili rodičovskou dovolenou. Další 

společnou oblast pro většinu ubytovaných osob představovala jejich dluhová 

problematika. Pomoc pracovníků AD pak spočívala zejména ve spolupráci 

s uživateli služby vedoucí k nabytí jejich schopnosti rovnoměrného 

hospodaření s finančními prostředky a také s plněním svých případných 

závazků. Zcela zásadní potřebou všech uživatelů služby bylo získání 

samostatného bydlení. Uživatelé služby měli i v roce 2017 možnost získat 

ubytování v rámci nabídky tzv. následného bydlení v celkem třech 

samostatných bytových jednotkách, které na ul. Brněnská 2228/10 ve Žďáře 

nad Sázavou rovněž provozuje organizace Ječmínek, o.p.s. V průběhu roku 

zde bylo postupně ubytováno celkem 6 rodin s dětmi. Ostatní uživatelé 

z azylového domu odcházeli nejčastěji do podnájmů soukromých bytů, 

v menší míře přecházeli na jiné AD, ubytovny nebo se vraceli ke svým 

rodinám. V jednom případě byla uživateli služby dána možnost využít sociální 

bydlení jedné z obcí regionu Bystřicka. Nedílnou součástí poskytované 

sociální služby byly také fakultativní činnosti pro uživatele služby a jejich děti. 
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V průběhu prosince 2017 došlo k již tradiční spolupráci s Hitrádiem Vysočina 

při zprostředkování vánočních dárků pro děti uživatelů služby AD v rámci 

akce Strom splněných přání. Pro ty děti, na které se s dárky nedostalo, bylo 

využito nabídky při převzetí dárků ze sbírky Krabice od bot (Nové Město na 

Moravě, Bory). Materiální pomoc spojená s obdobím Vánoc byla AD předána 

i za přispění občanů obce Dvořiště. Za získávání materiální a potravinové 

pomoci i nadále patří naše poděkování všem dárcům, kteří do Domova 

průběžně tuto pomoc přinášejí. Velmi se osvědčila i spolupráce 

s dobrovolníky z řad studentů středních a vysokých škol, kteří se podílejí na 

doučování dětí uživatelů služby a na volnočasových aktivitách. 

Sociálně právní ochrana dětí 

V souvislosti s pověřením organizace Ječmínek, o.p.s. k výkonu sociálně - 

právní ochrany dětí byl primární důraz vždy kladen na zajištění potřeb dětí. 

V průběhu poskytování sociální služby tak byli uživatelé posilování zejména 

ve svých rodičovských kompetencích a povinnostech. Spolupráce se soc. 

odbory (OSPOD) probíhala u 19 uživatelů, z toho u jedné osoby v souvislosti 

se zajištěním  náhradní rodinné péče, jedna osoba (těhotná žena) 

pokračovala ve spolupráci do doby vlastní zletilosti. 

Fakultativní činnosti v roce 2017 

● Volnočasové aktivity pro děti (včetně keramické dílny) 

● Pomoc při přípravě dětí do školy  

● Klub rodičů  

● Poskytnutí potravinové a materiální pomoci 

Keramická dílna 

V průběhu roku proběhlo 24 setkání. Děti mají tuto aktivitu velmi v oblibě. Učí 

se vyrábět předměty z hlíny a posléze je glazovat. 

Pomoc při přípravě dětí do školy 

Za dětmi školního věku docházejí dobrovolníci, kteří pomáhají dětem 

s přípravou do školy. Pokud to jde, zapojujeme i rodiče. Dobrovolníci 

(většinou studenti středních škol) během roku přišli 215x. 
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Volnočasové aktivity pro děti 

Leden 

Výroba papírových sněženek 

Únor 

Beseda s pracovníky městské 

policie o nebezpečných situacích 

Březen 

Dětský karneval 

Duben 

Velikonoční pečení 

Čistá vysočina – úklid okolí 

azylového domu 

 

Květen 

Opékání špekáčků 

Sovy na nástěnky 
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Červen 

Den dětí – soutěže na zahradě  

Červenec 

Výkresy – stromy s jablky 

Srpen 

Výlet do pohádkové říše Fábula 

 

Září 

Výlet na ekofarmu Eden 

v Bystřici nad Perštejnem 

Říjen 

Dýně 

Listopad 

Výroba papírových ježků 

Prosinec 

Výroba čertů, andělů a Mikulášů 

Mikulášská nadílka 

Výroba papírových vánočních 

věnců 

Vánoční pečení 

Zimní čepičky 
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Klub rodičů 

V Klubu rodičů proběhlo v průběhu roku 13 setkání. Z toho 4 besedy 

s odborníky a 9 setkání bylo věnováno různým rukodělným technikám 

a pečení. Dvě besedy byly věnovány zdraví, jedna se týkala školní zralosti 

dětí a oblíbená beseda o činnosti soudu. Rodiče rozvíjeli svoje dovednosti při 

výrobě šperků, vánočních dekorací a hlavně při velikonočním a vánočním 

pečení. Před vánoci jsme opět dostali suroviny na pečení od občanů obce 

Dvořiště. Díky nim měli všichni uživatelé Domova vánoční cukroví na 

slavnostním stole. Děti vydatně pomáhaly a tím se také učily novým 

dovednostem. 

 

Poskytnutí potravinové a materiální pomoci 

Potravinovou a materiální pomoc dostáváme z Potravinové banky Vysočina 

v Ledči nad Sázavou. V listopadu jsme se zúčastnili celonárodní sbírky 

potravin v Penny Marketu ve Žďáře nad Sázavou. Znovu jsme dostali 

vypěstovanou zeleninu a ovoce od občanů Nížkova. Ti si napřed své 

výpěstky vystavili a po skončení výstavy je věnovali uživatelům azylového 

domu. V průběhu roku přicházejí obyvatelé Žďáru nad Sázavou a nosí nám 

oblečení hlavně pro děti. 
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Statistické údaje 

Uživatelé služby v roce 2017 

celkový počet ubytovaných osob .......................... 80 

celkový počet dospělých ........................................... 29 

z toho matek ............................................................. 27 

z toho otců .................................................................. 2 

z toho těhotných žen................................................... 2 

celkový počet dětí ..................................................... 51 

Trvalé bydliště uživatelů služby 

bydliště matky otcové děti celkem 

Žďár nad Sázavou 4 - 4 8 

Žďársko 1 - 3 4 

Bystřice n. P. 2 - 2 4 

Bystřicko 2 - 2 4 

Novoměstsko 1 - 3 4 

Velká Bíteš 1 - 1 2 

Velké Meziříčí - 1 1 2 

Velkomeziříčsko 1 - 2 3 

ostatní z Kr. Vysočina 2 - 5 7 

mimo Kraj Vysočina 13 1 28 42 

celkem 27 2 51 80 

Průměrná délka ubytování v roce 2017 byla 109 dní. 
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Terénní práce 

Vedoucí projektu: 

Ing. Hana Vencálková 

Supervizor: 

PhDr. Zdeněk Kulhánek 

Terenní sociální pracovník: 

Bc. Soňa Štouračová, DiS. 

Bc. Ivana Rálišová, DiS. 

Bc. Lenka Holková 

Administrativní pracovník: 

Ing. Jaroslava Sobolová 

Romana Pertlová, DiS. 

Poslání 

Posláním Terénní práce s ohroženými skupinami je poskytovat služby 

uživatelům v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím prováděného 

základního poradenství a dalších služeb se snažíme podpořit uživatele ke 

zvládnutí jejich nepříznivých životních situací. Služba je poskytována podle 

individuálních potřeb uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská 

práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. 

Cíle poskytované služby 

Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora osobám ohroženým 

sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní práce se 

zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v lokalitě 

dostupných zdrojů. 



 

13 

Zásady poskytované sociální služby: 

● respekt základních lidských práv uživatele; 

● zachování soukromí a důstojnosti uživatele; 

● podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; 

● pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; 

● podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů; 

● individuální přístup ke každému uživateli. 

Okruh osob, kterým je poskytována Terénní práce: 

● mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy; 

● dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke 

kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanostT); 

● rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci; 

● osoby, které jsou na pokraji bezdomovectví; 

s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. 

Sociální služba Terénní práce v roce 2017 

Služba terénní práce je poskytována na bývalém území okresu Žďár nad 

Sázavou a je poskytována v prostorách kanceláří organizace Ječmínku, 

o.p.s., na následném bydlení organizace a zejména v přirozeném prostředí 

uživatelů služby. V roce 2017 byla služba terénní práce poskytnuta 45 

uživatelům. Rozsah a frekvence poskytování služby se odvíjely od 

individuálních potřeb a zájmů uživatelů, kteří se na terénní pracovnice 

obraceli s žádostmi o pomoc s řešením své aktuální životní situace. Uživatelé 

byli vedeni k samostatnosti a posilování svých kompetencí k aktivnímu řešení 

problémů. Spolupráce probíhá skrze dlouhodobé a krátkodobé individuální 

plány. Mezi nejčastější oblasti spolupráce patří zprostředkování kontaktu 

s institucemi včetně vysvětlení úřední korespondence, péče o domácnost, 

zájmy dítěte včetně podpory a rozvoje rodičovských kompetencí, řešení 

bytových a dluhových problémů, oblasti mapování možností pracovního 

uplatnění a motivace k němu (viz grafy níže). 

V rámci poskytování sociální služby spolupracujeme s městskými úřady 

i dalšími institucemi a organizacemi v kraji Vysočina. 
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Oblasti spolupráce v rámci nových individuálních plánů 

uživatelů služby za rok 2017 
 

 
 

 

V roce 2017 bylo s uživateli služby spolupracováno na 152 krátkodobých a 29 

dlouhodobých individuálních plánů. 
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Statistické údaje 

V roce 2017 byla sociální služba Terénní práce poskytována 45 uživatelům, 

z toho 14 mužům a 31 ženám.  

Trvalé bydliště uživatelů služby 

bydliště 
počet 

uživatelů 
počet 

intervencí* 
počet 

kontaktů** 

Žďár n. S. 10 61 56 

Žďársko 2 13 8 

Bystřice n. P. 4 63 77 

Bystřicko 4 46 40 

Velké Meziříčí 9 212 108 

Velkomeziříčsko 5 141 99 

N. Město n. M. 1 8 1 

Novoměstsko 2 9 6 

jiné z Kraje Vysočina 2 25 21 

mimo Kraj Vysočina 6 96 101 

celkem 45 674 517 

Tabulka je zpracována podle trvalého bydliště uživatelů. Sociální služba 

Terénní práce je uživatelům poskytována v místě jejich aktuálního pobytu – 

na území okresu Žďár nad Sázavou. 

* intervence – jednání s uživatelem, které trvá 30 a více minut 

** kontakt – jednání s uživatelem, které trvá do 30 minut 
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Účetní údaje 

Azylový dům 

Výdaje celkem ............................................ 3 540 069 Kč 

Příjmy celkem ............................................ 3 719 699 Kč 

Zdroje financování 

Kraj Vysočina – Individuální projekt IV ......... 3 009 566 Kč 

Kraj Vysočina – MPSV .................................... 201 000 Kč 

Ječmínek, o.p.s. ............................................. 329 503 Kč 

Kraj Vysočina 
Indiv. projekt 

IV
85%

Kraj Vysočina - 
MPSV

6%

Ječmínek, 
o.p.s.
9%
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Terénní práce 

Výdaje celkem ............................................ 1 326 811 Kč 

Příjmy celkem ............................................ 1 283 000 Kč 

Zdroje financování 

MPSV ............................................................. 965 000 Kč 

Kraj Vysočina .................................................. 183 000 Kč 

Město Žďár nad Sázavou ................................. 80 000 Kč 

Město Velké Meziříčí ........................................ 35 000 Kč 

Město Bystřice nad Pernštejnem ...................... 20 000 Kč 

Ječmínek, o.p.s. ............................................... 43 811 Kč 

Ječmínek
3%

Bystřice n. P
2%

Kraj Vysočina
14%

Velké Meziříčí
3%

MPSV
72%

Žďár n. S.
6%
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Fakultativní činnosti 

Výdaje celkem ................................................. 65 982 Kč 

Příjmy celkem ................................................. 59 050 Kč 

Zdroje financování 

Město Žďár nad Sázavou ................................. 32 500 Kč 

Město Nové Město na Moravě .......................... 13 000 Kč 

dary .................................................................. 13 550 Kč 

Ječmínek, o.p.s. ................................................. 6 932 Kč 

Žďár nad 
Sázavou

48% Ječmínek
11%

dary
21%

Nové Město na 
Moravě

20%

 

Následné bydlení 

Výdaje celkem ................................................. 73 468 Kč 

Příjmy celkem ................................................. 48 584 Kč 

Ostatní 

Výdaje celkem ...................................................... 710 Kč 

Příjmy celkem ................................................... 3 551 Kč 
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Příloha č. 3 
Vyhláška č. 504/2002 Sb. 

Příloha k účetní závěrce 2017 

k 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

Obecné informace 

Název:   Ječmínek, o.p.s.                       

Sídlo:   Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01  Žďár nad Sázavou                                                                             
IČO:   26538377                                                                                                         Právní 
forma:  obecně prospěšná společnost                                                                                    Datum 
vzniku:  1. 10. 2013 

Vznik právní subjektivity: zápisem do rejstříku dne 15.10.2013 

Místo registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený na Krajském soudě v Brně 

Číslo registrace: oddíl O, vložka 649 

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Ječmínek, o.p.s.: 

Bc. Ivana Musilová 

 Anna Metzenauerová 

 Mgr. Miroslava Machková 

 Mgr. Markéta Mrázková 

 Ing. Bohuslav Špinar 

 Jarmila Doležalová 

 JUDr. Pavel Průša 

 Jana Bradáčová 

 Jana Kopecká 

Organizační jednotky s právní subjektivitou: účetní jednotka je nemá 

Hodnota majetkových vkladů: zakladatelé nevložili žádný peněžitý vklad 

Správní rada: správní rada má 6 členů 

Členové správní a dozorčí rady nejsou odměňováni 

Statutární orgán: ředitel 
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Základní činnosti: Základní činností sociální služby Domov pro matky (otce) s nezletilými dětmi, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, dále pro těhotné ženy, osoby, které 
potřebují podporu ve výchově je poskytnutí ubytování, dále poskytnutí 
podmínek k zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv a obstarávání 
osobních záležitostí.  

Základní činností sociální služby terénní práce je pomoc a podpora osobám 
ohroženým sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní 
práce se zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v 
lokalitě dostupných zdrojů. V rámci terénní práce poskytujeme následné 
bydlení třem uživatelům. 

Další činností sociální služby je provádění poradenství, pořádání výchovných a 
vzdělávacích akcí provozování pracovních terapií, také výkon trestu OPP, 
veřejné služby a zajištění volnočasových aktivit pro děti i dospělé. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 12 

Osobní náklady: 3 840 tis. Kč 

  

  

Doplňující informace 

Účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 – KALENDÁŘNÍ ROK 

Veškerý materiál i režijní byl účtován do spotřeby, o zásobách není účtováno.  

Náklady a výnosy jsou účtovány na střediscích.  

 
Za samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou považované movité věci a soubory majetku 
se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním 
vyšším než 40 000,-Kč. Účetní jednotka tento majetek vykazuje v Rozvaze na položce A.II.4 
Samostatné movité věci a soubory majetku (na účtu 022). 
 
Majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je nižší než 40 000 Kč, je účtován do 
spotřeby a je veden na podrozvahovém účtu a v operativní evidenci. K 31. 12. 2017 je v operativní 
evidenci evidován majetek v pořizovací ceně ve výši 858 tis. Kč.  
 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami. 
V roce 2017 nebyl dlouhodobý majetek pořizován ani vyřazován, byly zaúčtovány oprávky podle 
odpisového plánu. 
 
Odpisy jsou stanoveny rovnoměrně podle doby použitelnosti. 
 
Opravné položky k pohledávkám po splatnosti jsou tvořeny ve výši podle zákona o rezervách. 
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V roce 2017 o.p.s. provozovala pouze hlavní činnost. Účetní výsledek hospodaření v hlavní činnosti 
činí +107 tis. Kč a výsledek hospodaření v hlavní činnosti pro účely daně z příjmu (základ daně podle 
§ 23 odst. 1 ZDP) činí +174 tis. Kč. Daňová povinnost za rok 2017 o.p.s. nevznikla. 
V souladu s §18 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů předmětem daně z příjmů jsou všechny 
příjmy s výjimkou příjmu 
 z invest. dotací tzv. „široký základ daně“. Základ daně byl snížen podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 
.  
Hospodářský výsledek je účtován v souladu se zakládací listinou do rezervního fondu. 
 
Odměna auditorovi za povinný audit účetní závěrky za rok 2017: 21 tis. Kč. 
 
Přijaté dary: 
Od fyzických osob: 500 Kč 
Od právnických osob: 13 050 Kč 
 
 
 
Dotace  (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Velké  
Meziříčí) byly poskytnuty na volnočasové aktivity pro uživatele azylového domu a  terénní 
práci.  
 

Název údaje Stav v tis. Kč 

dotace z rozpočtu obcí 180,5 

dotace Úřadu práce 0 

dotace Kraj Vysočina 183 

Dotace MPSV  1166 

Dotace EU 3009,5 

Přijaté příspěvky a dotace na provoz 

celkem 4539 

 
 
 
  

Odesláno dne:                           Razítko:               Podpis odpovědné 
osoby: 

    

14. 5. 2018   
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Pohled do budoucna 

Domov pro matky (otce) s dětmi v průběhu roku 2017 je financován 

prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 

Vysočina, individuální projekt IV“. Projekt trvá do konce roku 2018. Již nyní 

víme, že naplánovaný položkový rozpočet bude potřebovat drobné změny 

a splnění indikátorů nebude jednoduché. 

Terénní práce bude financována z MPSV, Kraje Vysočina a z měst Velké 

Meziříčí, Bystřice nad Perštejnem a Žďáru nad Sázavou. 

Koncem roku bylo jasné, že nastane změna na pozici vedoucí terénní práce 

(ing. Hana Vencálková odejde pracovat do zahraničí). Jedna změna je tedy 

jistá a možná bude následovat další, to však ukáže průběh roku 2018. 
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Poděkování 

Děkujeme našim dobrovolníkům, občanům města, kteří zakoupili vánoční 

dárky pro děti, ale i občanům Nížkova, Dvořiště a Borů za jejich sbírky. 

Děkujeme za poskytnuté věcné dary jako jsou oděvy, hračky a nábytek. 

Děkujeme paní Holemářové, firmě Beránek a syn, s. r. o., jejichž finanční 

příspěvek pomohl zaplatit dopravu autobusem. 

Dík patří také těm, kteří přispívají na základní i fakultativní činnosti Domova pro 

matky (otce) s dětmi a Terénní práce. Jsou to: 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Bystřice nad Pernštejnem 

Město Nové Město na Moravě 

Město Žďár nad Sázavou 

Coody Outdoor, s. r. o. 

Město Velké Meziříčí 

Tovia, s. r. o. 

 

     



 

 

 



 

 

 

Domov pro matky (otce) s dětmi 

Terénní práce 

provozuje Ječmínek, o. p. s. 

Jiřího z Poděbrad 402/15 
Žďár nad Sázavou 

591 01 

Tel.: 566 620 008 

E-mail: opsjecminek@centrum.cz 

web: www.ops-jecminek.cz 

IČO: 26 538 377 

Číslo účtu.: 162 429 9359 / 0800 


