Výroční zpráva za rok 2013
Obecně prospěšná společnost ČAP
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Vážení přátelé a příznivci DC ČÁP,
předkládám Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření naší Obecně prospěšné
společnosti ČAP v roce 2013. Je mi potěšením, že za dobu naší činnosti jsme mohli
pomoci mnoha dětem se zapojit do her se svými kamarády a celé řadě rodičům
nastoupit zpět do zaměstnání. Nanejvýš si však vážím podpory a pomoci ze strany
rodin z Nového Knína, kteří nám celý rok pomáhali materiálně, finančně i
dobrovolnictvím. Díky Vám!
Když člověk dělá práci, kterou má rád, která ho baví a která mu dává smysl, je to
vidět. Je to znát o to víc, když se takových lidí setká více a každý přispěje svou
troškou do mlýna. Pak se může během prázdnin na ,,zelené louce v zeleném
domečku“ vytvořit místo plné radostí ze setkání, pohody pro hraní a inspirace pro
tvoření, kterým se Dětské centrum ČÁP během krátké doby stalo. Díky vám dámy od
ČÁPA za vaší obětavost, důvěru a pracovní nasazení!
Bc. et. Bc. Míša Sarnovská
ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP

NAŠE POSLÁNÍ
Budou tomu tři roky, kdy jsme s kamarádkami řešili otázku ,,Jak zapojit naše děti
s postižením do společnosti?“ Naše společnost je stále uzavřená integraci dětí a
občanů s postižením. Ano na ulici, v práci, v obchodě, ve škole se již s jedinci
s postižením můžeme někdy setkat, ale pořád tu žijí jakoby vedle nás a ne s námi.
Abychom otevřeli ostatním oči, zbavili je jejich obav se podívat na dítě, mladistvého
nebo dospělého s postižením, aby všichni věděli, že tu jsou a že si zasluhují naší
pozornost a úctu, rozhodli jsme se založit organizaci, která by přispěla k segregaci
osob se specifickými potřebami.
Současně se vyskytl další problém, kterým byl výrazný nedostatek kapacit
mateřských škol v regionu Novoknínska. A tak jsme tyto dva cíle spojili dohromady a
vznikla myšlenka Dětského centra ČÁP, které by poskytovalo služby všem dětem
bez ohledu na jejich zdravotní, sociální nebo etnické rozdíly. Obecně prospěšná
společnost ČAP byla založena za tímto účelem:
a) Podpora sociální integrace dětí a dospělých jedinců s tělesným, mentálním či
kombinovaným postižením
b) Poskytování předškolní výchovy s integrací dětí s tělesným, mentálním či
kombinovaným postižením
c) Omezení sociálního vyloučení dětí a dospělých jedinců s tělesným, mentálním
či kombinovaným postižením
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d) Podpora dovedností a schopností dětí a dospělých jedinců s tělesným,
mentálním či kombinovaným postižením
e) Podpora společenského
kombinovaným postižením

uplatnění

jedinců

s tělesným,

mentálním

či

f) Vytváření podmínek pro zlepšení kvality života dětí a jedinců s tělesným,
mentálním či kombinovaným postižením
g) Nabídka zájmové činnosti všem dětem s integrací dětí s tělesným, mentálním či
kombinovaným postižením a dětí sociálně znevýhodněným nebo vyloučených
h) Organizace a pořádání kulturních akcí, zábav, sportovních akcí a jiných akcí
sloužící zábavě v regionu Novoknínska
i) Pořádání seminářů, kurzů a jiných vzdělávacích akcí
j) Poradenství a intervence v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními
potřebami
k) Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím aktivně trávenému
volnému času
l) Poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným
postižením
m) Provoz dětského centra
Rozmezí našeho působení je poměrně široké a v současné době nejsou v plné míře
realizovány všechny výše uvedené aktivity.

KDO JSME
Členové naší společnosti jsou z většiny matky dětí se zdravotním postižením, které
se snaží pro své děti vytvořit lepší životní podmínky. Součastně v našich zařízeních
pracují především matky malých dětí, které využívaly nebo současně využívají
služby center. Celkem se náš tým skládá z 15 žen, matek. Na společné lodi se tak
snažíme smysluplně vést naše centra, organizovat program, plánovat aktivity a
uskutečňovat bláznivé nápady ke spokojenosti dětí, jejich rodičů a obecně tak
prospívat naší společnosti.

VEDENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Ředitelka
Od roku 2012 je ředitelkou společnosti Bc. et. Bc. Michaela Sarnovská. Je
statutárním orgánem, řídí společnost a nese za ní osobní zodpovědnost. Současně
od roku 2013 pracuje na pozice projektového a finančního manažera v projektu DC
ČÁP – DOOSAN.
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Správní rada
Mgr. Johana Dvorská – předsedkyně správní rady. Od roku 2012 pracuje v DC ČÁP
Nový Knín jako lektorka a vede kroužek keramiky. Předsedkyní byla jmenována dne
25.10. 2013.
Michaela Slunečková – členka správní rady. V DC ČÁP pracovala především v roce
2012 jako lektorka a vedla kroužek Sporťák.
Bc. Radka Dittrichová – členka správní rady.
Členové správní rady byli jmenováni zakladateli a svojí předsedkyni si zvolili na
zasedání správní rady dne 25. 10. 2013. Dále rada zasedala 24. 6. 2013.
Dozorčí rada
Stanislava Bašatová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Lenka Cvrčková – člen dozorčí rady. V roce 2013 pracovala jako lektorka v DC
ČÁP a DC ČÁP-DOOSAN.
Bca. Karel Štojdl – člen dozorčí rady, jmenován dne 25. 10. 2013
Dozorčí rada se v roce 2013 scházela společně se správní radou.

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI V DC ČÁP
V obou provozech bylo v roce 2013 zaměstnáno 11 osob na různé úvazky a na
různých pracovních pozicích.
Evid. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jméno zaměstnance
Lucie Chottová
Monika Říhová
Michaela Slunéčková
Johana Dvorská
Michaela Sarnovská
Simona Lojínová
Martina Kreuzová
Jana Malčánková
Lenka Cvrčková
Martina Hamerníková
Marie Cihelková

Pracovní pozice
Lektorka
Asistentka lektora
Lektorka
Lektorka
Manažer projektu
Asistentka projektu
Lektorka
Asistentka lektora
Lektorka
Pomocné úklidové práce
Úklidové práce

Někteří ze zaměstnanců v zařízení působili jen několik měsíců, jiní byli zaměstnáni
celý kalendářní rok 2013.
Mezi dobrovolníky, kteří nám pomáhají při provozu, propagaci, akcích atd. patří
Jaroslava Michálková, Milan Brejcha, Aneta Růzhová, Jana Králíková, Martina
Nejedlá a další rodiče dětí, které navštěvují naše DC ČÁP v Novém Kníně.
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Dále dobrovolně nad rámec svých pracovních povinností bez nároku na finanční
odměnu pracují Johana Dvorská, Michaela Slunéčková a Michaela Sarnovská. Např.
při akcích pro děti, při realizace letních táborů atd.

ČINNOST V ROCE 2013
V rámci obecně prospěšné činnosti, tj. hlavní činnosti společnosti, byly v roce 2013
realizovány aktivity zahrnující poskytování služeb hlídání dětí, volnočasových
kroužků a akcí pro děti a jejich rodiče. Tyto činnosti byly nabízeny ve dvou provozech.
Prvním je DC ČÁP, Sudovice 98, Nový Knín 262 03 a druhý provoz DC ČÁPDOOSAN se nachází v prostorách ZŠ Lidická v Dobříši, adresa Lidická 384, Dobříš.
Na jaře roku 2013 byla podána žádost v rámci Výzvy B5, Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, ESF vyhlášeného MPSV s názvem ,,Dětské centrum
ČÁP – Dobříš“. Náš projekt vybudovat další zařízení poskytující služby hlídání a
péče o děti předškolního věku v inkluzivním pojetí byl podpořen a zahájen 1. 8. 2013.
Během 2 měsíců došlo k rekonstrukci nevyužitých prostor v 1. patře ZŠ Lidická
v Dobříši a 1. 10. 2013 jsme zahájili provoz. V projektu jsme vstoupili do partnerství
s organizacemi Bobcat Doosan Manufacturing a Bobcat Doosan Engineering s. r. o.
Toto zařízení je po dobu realizace projektu tj. od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 určeno
výhradně zaměstnancům partnerských společností nebo příjemce.
Investiční náklady ……………………………………….. 298 687 Kč
Dotace MPSV ……………………………………………. 289 368 Kč
Z daného projektu je přispíváno i na měsíční provoz zařízení a to dle naplněnosti
kapacity. Celkem bylo na provoz v roce 2013 čerpáno, tj. 3 měsíce provozu, 126 360
Kč. Další informace o Dětském centru ČÁP – DOOSAN naleznete níže.

1. PRAVIDELNÝ PROGRAM
•

Pravidelná docházka – dítě ve věku od 1 do 6 let využívá denně služeb
zařízení – harmonogram dne, zaměření dle týdenního tématu

•

Příležitostná docházka – dítě ve věku od 1 od 6 let využívá služeb zařízení jen
některé dny v týdnu

•

Stravování dětí – pro děti zajišťujeme svačinky svépomocí a obědy odebíráme
z prověřených odběrných míst
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•

Kroužek Keramiky – keramická dílnička pro děti od 3 do 10 let, kterou vede
Mgr. Johana Dvorská

•

Kroužek Tvořílek – kroužek zaměřený na tvoření z nejrůznějších materiálů
s lektorkou Lucií Chottovou

•

Kroužek Tanečky – taneční kreace pro holky i kluky pod vedením Lucie
Chottové

DC ČÁP Nový Knín
Centrum založené v roce 2012 i v roce 2013 nabízelo výše zmíněné služby pro
rodiny s malými dětmi.
Druh činnosti
Pravidelná
docházka
Příležitostná
docházka
Celkem docházka
Kroužek Keramika
Kroužek Tvořílek
Celkem kroužky

Počet dětí
hlí

Počet
lekcí

navštívených

9/11 *)

X

X

6/6

X

X

15/17

X

X

5/9

23

138

6/6

36

192

11/15

59

330

Počet návštěv dětí

*) 9 dětí navštěvovalo centrum každý den počítáno k 31. 12. 2013, 11 dětí
navštěvovalo centrum každý den počítáno k 30. 9. 2013
DC ČÁP-DOOSAN
DC ČÁP-DOOSAN bylo otevřeno 1. 10. 2013 za finanční spoluúčasti z projektu DC
ČÁP-Dobříš, financovaného z ESF OP LZZ, v rámci výzvy B5.
Druh činnosti

Počet dětí

Pravidelná
docházka
Příležitostná
docházka

8

Počet navštívených Počet návštěv dětí
lekcí
X
X

7

X

X
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Pro děti z DC ČÁP-DOOSAN jsme připravili programy na uskutečnění volnočasových
aktivit – Kroužek Brepta, Kroužek Keramika, Kroužek Angličtina pro nejmenší,
Kroužek Tvořílek. Z nejrůznějších důvodů se do jednotlivých kroužků nepřihlásilo ani
minimální počet dětí 5 dětí. Z tohoto důvodu, nebyli výše zmíněné kroužky otevřeny.

2. MIMOŘÁDNÉ AKCE
Název akce
Velikonoční dílnička
Karneval pro děti
Pálení čarodějnic
Příměstský tábor – 9 dětí
Příměstský tábor – 7 dětí
Slavnosti světélek
Svatomartinský průvod
Besídka Mikulášská – ve spolupráce s DBE
Mikulášská nadílka DC ČÁP
Mikulášská nadílka DC ČÁP-DOOSAN
Vánoční besídka
Celkem

Datum
29. 3.
24. 4.
26. 4.
5. – 8. 8.
12. – 16. 8.
1. 11.
15. 11.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
13. 12.
11 akcí

Děti
14
12
16
45
35
17
25
105
15
12
13
309

Dospělí
0
0
0
0
0
0
42
200
0
0
10
242

Na podporu propagace se v DC ČÁP-DOOSAN uskutečnil v říjnu Den otevřených
dveří. V tento den se mohli přijít podívat rodiče s dětmi do centra, seznámit se
s lektorkami a prohlédnout prostory. Pro děti byl připraven ukázkový program
s tématickou výtvarnou dílničkou na téma: Máme rádi zvířata. Této akce se
zúčastnilo 5 rodin s dětmi, přičemž všichni se posléze postupně stali stálými
návštěvníky DC ČÁP-DOOSAN.
V rámci provozování činnosti jsme přispěli k obecnému prospěchu naší společnosti
v oblastech b, g, h, k a m (viz body obecně prospěšných cílů)

3. ČINNOST VE VZTAHU K JEDINCŮM SE ZNEVÝHODNĚNÍM
Obě centra jsou otevřena všem dětem bez ohledu na jejich zdravotní, sociální nebo
jiné znevýhodnění. Zde uvádíme výčet služeb, které využili jedinci se
znevýhodněním:
DC ČÁP příležitostná docházka ………1 dítě se zdravotním postižením
DC ČÁP kroužek keramiky …………… 1 dítě se zdravotním postižením
DC ČÁP kroužek keramiky ………...... 3 děti sociálně znevýhodněných (DD Korkyně)
DC ČÁP-DOOSAN pravidelná ………. 1 dítě sociálně znevýhodněné
DC ČÁP-DOOSAN pravidelná ………. 1 dítě jiné znevýhodnění (cizí jazyk)
Celkem jsme napomohli se zapojením do kolektivu dětí 6 jedincům s různým
znevýhodněním. Nejvíce se pokrok projevil u dívenky pocházející ze sociálně velmi
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slabé rodiny, která se díky pravidelné každodenní docházce až neuvěřitelně zlepšila
v sociální oblasti, sebeobsluze, ale především začala ve svých třech letech funkčně
komunikovat se svým okolím.
Činností provozu center a inkluzivním přístupem dochází k naplňování cílů z bodů a,
b, c a g (viz obecně prospěšné cíle).

4. ČINNOSTI SOUHRNĚ V ROCE 2013
•
•
•
•
•

Služby pravidelné každodenní péče o dítě celkem využívalo 28 rodin, tj. 28
dětí k nám docházelo v rámci pravidelné docházky.
Služby příležitostné péče o dítě celkem využívalo 13 rodin, tj. 13 dětí k nám
docházelo na příležitostnou docházku.
Celkově naše kroužky navštěvovalo 26 dětí, celkový počet návštěv 330.
Pro rodiny s dětmi jsem během roku uspořádali 11 akcí, jež se zúčastnilo 309
dětí a 242 dospělých.
Při naší činnosti jsme přispěli různou měrou k integraci 7 jedinců se
znevýhodněním.

Společnost v roce 2013 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
Jak již bylo zmíněno společnost ČAP v roce 2013 vykonávala pouze svou hlavní
činnost v souvislosti se svými obecně prospěšnými cíly. V doplňkové činnosti
nevyvíjela žádnou aktivitu. Níže uvádíme náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných cílů, náklady na správu společnosti a výnosy společnosti dle zdrojů.
Náklady členěné dle druhu za rok 2013
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba ostatních neskladovaných zásob
Opravy a údržba
Cestovné
Nedaňové výdaje
Ostatní služby (nájemné, účetnictví atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Daně a poplatky
Pojištění odpovědnosti
Náklady společnosti celkem

Kč
354 675
5 692
79 392
13 440
5 681
205 269
313 165
28 560
798
750
500
1 643
1 009 565

Z toho náklady na správu spolčenosti jsou:
kancelářský materiál, účetnictví atd.
mzda řediteli společnosti

42 595
56 450
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mzda administrativní pracovnice
Náklady na správu celkem

24 310
123 355

Ani v roce 2013 nebyla členům správní a dozorčí rady vyplacena žádná odměna za
jejich funkci ve společnosti.
Výnosy členěné dle druhu za rok 2013
Výnosová položka
Tržby z prodej služeb
Dotace MPSV
Přijaté dary
Provozní dotace
Výnosy společnosti celkem

Kč
610 563
415 746
22 200
48 940
1 097 449

Výsledek hospodaření v roce 2013 byl zisk 87 884 Kč.
Dotace z MPSV je čerpána na základě jednicových nákladů, tj. dle dosažených
jednotek vytvoření místa a obsazenosti zařízení. Výše dotace 415 746,- zahrnuje
investiční náklady na úpravu prostor a vybavení DC ČÁP-DOOSAN a dotace na tři
měsíce provozu v roce 2013.
Obecně prospěšná společnost nemá k rozvahovému dni žádné zásoby, žádný
majetek vytvořený vlastní činností ani žádný odpisovaný majetek.
Bankovní pohyby probíhají na dvou účtech společnosti
•
•

2700295208/2010 DC ČÁP a Obecně prospěšná společnost ČAP
2500450699/2010 DC ČÁP-DOOSAN

PODĚKOVÁNÍ
Za podporu děkujeme
• našim rodinám a dětem za jejich trpělivost
• rodinám dětí od ČÁPA z Nového Knína za jejich materiální pomoc a vstřícnost
• starostovi Ing. Tomášovi Havlíčkovi za jeho podporu a pomoc
• Technickým službám Nového Knína za stavbu schodů a pískoviště pro děti
• Janu Novému za dopravu a písek
• Milanovi Brejchovi za jeho čas a neskutečnou trpělivost při tvorbě webových
stránek a loga
• výtvarnici Kačce Štojdlové za logo a veselý obrázek dětí s ČÁPEM
• všem obyvatelům ulice Josefa Kolumbuse za jejich příspěvky na hračky pro
ČÁPATA
• Drogerii Quelle za příspěvek na hračky a jejich dlouhodobou podporu
• Jarce a Martinovi Michálkovi za jejich dobrovolnictví
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•
•
•
•

Romaně Nentvichové a dalším zaměstnancům společnosti Bobcat Dopsán
Manufacturing za jejich materiální dary do DC ČÁP-DOOSAN
manželům Králíkovím za jejich toleranci a sekání trávy
Štěpánovi Maškovi za pomoc s propagací
Janě Rambouskové za zveřejnění článků v Novoknínském zpravodaji

Velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme za Vaše zapojení a přispění k činnosti
Dětského centra ČÁP!

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Společnost
Obecně prospěšná společnosti ČAP
Vilová 258, 262 03 Nový Knín
tel. 776 26 85 89, email: dccap@dccap.cz, www.dccap.cz
Dětské centrum ČÁP
Sudovice 98, 262 03 Nový Knín
tel. 702 540 830, email: dcucapa@seznam.cz, www.dccap.cz
Dětské centrum ČÁP-DOOSAN
Lidická 384, Dobříš
tel. 774 976 817, email: capdoosan@seznam.cz, www.dccap.cz
V Novém Kníně dne 20. 6. 2014
Zprávu vypracovala Michaela Sarnovská, ředitelka společnosti: ………………………
Kontrolu zprávy provedla správní a dozorčí rada:
Johana Dvorská, předsedkyně správní rady:

…………………………….

Michaela Slunečková, členka správní rady:

……………………………

Radka Ditrichová, členka správní rady:

…………………………….

Stanislav Bašatová, předsedkyně dozorčí rady:

……………………………

Lenka Cvrčková, členka správní rady:

……………………………

Karel Štojdl, člen správní rady:

…………………………….
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