Výroční zpráva za rok 2017
Obecně prospěšná společnost ČAP
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1. Jaký byl rok 2017
V roce 2017 se podařilo stabilizovat rozšíření péče pro děti jak v oblasti poskytování služeb
v dětských skupinách, tak v rámci příměstských táborů a to vše s integrací jedinců se
specifickými potřebami. Veškeré naše úsilí věnované jak přípravě nové dětské skupiny a
táborů se vyplatilo a realizací projektů se daří naplňovat stanovené výstupy a současně nám i
dětem přináší radost.

2.Základní informace
Název společnosti: obecně prospěšná společnost ČAP
Sídlo: Vilova 258, Nový Knín 262 03
IČ: 24 26 4334
ID datové schránky: m5r6wf2
Webové stránky: www.dccap.cz
Obecně prospěšná společnost ČAP byla založena v roce 2012 podle zákona č.248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech v platném znění a je zapsána do Rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 0, vložce spisová
značka 958.
Posláním společnosti je integrace jedinců se sociálním či zdravotním znevýhodněním do
společnosti. Naším ideálem je vychovávat spokojené, zdravé, empatické a společenské
jedince. Lidi s nimiž je příjemné žít v jednom místě. Při našich činnostech snažíme vytvářet
prostor, kde má každý právo a možnost projevit vlastní individualitu a zdokonalovat se v tom
v čem vyniká i zlepšit se v tom v čem by zaostával. Zkrátka prostor pro všechny!

3. Kdo jsme
Členové naší společnosti jsou z většiny matky dětí se zdravotním postižením, které se snaží
pro své děti vytvořit lepší životní podmínky.
3.1 Vedení společnosti
Ředitelka
Od roku 2012 je ředitelkou společnosti Bc. et. Bc. Michaela Sarnovská. Je statutárním
orgánem společnosti.
Správní rada
Mgr. Johana Dvorská – předsedkyně správní rady
Monika Říhová – členka správní rady
Bc. Radka Dittrichová – členka správní rady
Dozorčí rada
Stanislava Bašatová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Lenka Cvrčková – člen dozorčí rady
Bca. Karel Štojdl – člen dozorčí rady
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3.2 Zaměstnanci
Vlivem odchodu několika zaměstnankyň na mateřskou dovolenou došlo v uplynulém roce ke
změnám v našem týmu. V průběhu roku 2017 došlo ke stabilizace týmů vedoucích a asistentů
na příměstských letních táborech.
K 31. 12. 2017 byly ve společnosti zaměstnány tyto osoby:
Jméno zaměstnance
Jiřina Šlapáková
Monika Říhová
Šárka Jánská
Johana Dvorská
Zuzana Kunteová
Jitka Juračková
Libuška Urbanová
Jitka Bezecná
Michaela Volková
Marie Cihelková
Jiřina Šlapáková st.
Silvie Pilecká
Michaela Sarnovská
Libor Krahulec
Eva Špirková

Pracovní pozice
Hlavní lektorka
Hlavní lektorka
Hlavní lektorka (MD)
Lektorka
Lektorka
Lektorka
Lektorka
Řízení projektů (MD)
Lektorka
Úklidové práce
Úklidové práce
Koordinátorka PT
Manažerka (MD)
Údržbář
Asistentka

Všechny výše uvedené současně během roka dobrovolně bez nároku na mzdu pracovali a
pomáhali při plánování a pořádaných akcích např. na akci ,,Den dětí s ČÁPEM“,
Svatomartinský průvod, Vynášení Morany atd.

4. Činnosti v roce 2017
V rámci obecně prospěšné činnosti, tj. hlavní činnosti společnosti, byly v roce 2017
realizovány tyto aktivity:
• Poskytování služeb péče o děti v Dětských skupinách ČÁP
• Realizace příměstských táborů ,,Letní příměstské tábory s ČÁPEM“
• Nabídka volnočasových kroužků pro děti a dospělé
• Akce pro děti a jejich rodiče
4.1 Poskytování služeb péče o děti v Dětských skupinách ČÁP
Služby péče o děti v dětské skupiny poskytujeme již od založení společnosti a každoročně
dochází buď zvyšování kvality poskytaných služeb (např. zvyšování kvalifikace lektorek) či
rozšíření služeb. Základní informace o jednotlivých aktuálních provozech k 31. 12. 2017
uvádíme níže.
• Oranžový ČÁP
Adresa: Nám. Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín 262 03
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: paní Zuzana Kunteová
Forma docházky: pravidelná/příležitostná
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Dětská skupina určena dětem od 2 do 4 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující odbornou
způsobilost. Oranžový ČÁP vznikl za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 2016.
V roce 2017 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 12 dětí
a v rámci příležitostné docházky 3 děti.
Vybudování Oranžového ČÁPA bylo možné díky získané dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) na realizaci projektu Vybudování dětské skupiny ČÁP v
Novém Kníně registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001705 prioritní osa OPZ: 1. 2
Rovnost žen a mužů ve všech oblastech. V rámci tohoto projektu byl finančně podpořen
provoz této skupiny i v celém roce 2017.
• Zelený ČÁP
Adresa : Sudovice 98, Nový Knín 262 03
Kapacita zařízení : 10
Provozní doba : 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka : Jiřina Šlapáková, Dis.
Forma docházky: pravidelná
Druhým provozem v Novém Kníně je Zelený ČÁP, poskytující služby dětem od 4 do 6 let, tj.
včetně dětí předškolního věku. Nejedná se o dětskou skupinu. Hlavní lektorka je plně
kvalifikovaná pro práci s dětmi jak v dětské skupině, ale současně splňuje i požadavky pro
pedagogické pracovníky pro předškolní vzdělávání. V roce 2017 skupinu průběžně
navštěvovalo 13 dětí ve věku 4 – 5 let, s integrací jednoho chlapce s sluchovým postižením.
V roce 2017 jsme požádali v rámci nové výzvy z OPZ o finanční pomoc pro tento provoz.
Žádosti bylo vyhověno a v roce 2018 budou pro tyto děti vybudovány nové komfortní prostory
se zázemím pro 12 dětí.
• ČÁP-DOOSAN
Adresa: Lidická 384, Dobříš 263 01
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: Monika Říhová
Forma docházky: pravidelná/příležitostná
ČÁP-DOOSAN poskytuje služby péče o dítě od roku 2013, kdy byl za podpory prostředků
z ESF OPLZZ a společnosti Bobcat Doosan s. r. o. vybudován. Jsou zde poskytovány služby
péče o děti ve věku od 2 do 5 let v rámci jak pravidelné, tak příležitostné docházky.
V roce 2016 byla získána finanční podpora provozu dětské skupiny ČÁP-DOOSAN z
Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Podpora provozu Dětské skupiny
DC ČÁP-DOOSAN registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000757 prioritní osa OPZ:
1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech.
V rámci tohoto projektu byl finančně podpořen provoz této skupiny v roce 2017.
Služby využívalo k 31. 12. 2017 v rámci pravidelné docházky 12 dětí a 4 dětí skupinu
navštěvovalo příležitostně.
4.2 Realizace příměstských táborů
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V roce 2017 bylo v rámci projektu: Letní příměstské tábory s ČÁPEM registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000234
Podpořeno 5 turnusů příměstkých táborů v inkuzivním pojetí pod vedením zkušených
vedoucích a asistentů. Kaplacita jednotlivých turnusů byla 30 míst, přičemž některé turnusy
byli zcela obsazeny a zbylé byly naplněny ze 100 %.
Tématem celotáborové hry, bez které se žádný pořádný tábor neobejde, byly Dobříšské báje a
pověsti. Děti si vyzkoušeli tvořivou dílnu, projely se na koních, podnikly výpravy do okolí a
našly si nové kamarády.

Obrázek 1 Děti ze 1. turnusu PT s ČÁPEM – projížďky na koníkách

Tábor sklidil velký úspěch jak u rodičů, tak u dětí, které se dodatečně přihlašovali na další a
další turnusy.
4.3 Nabídka volnočasových aktivit pro děti a dospělé
V roce 2017 jsme navázali za již zaběhlé kroužky v jejichž realizaci jsme pokračovali a
chceme pokračovat i nadále. Dále jsme přidali další kroužky, o které děti resp. jejich rodiče
projevili zájem.
• Keramiky pro děti
Kroužek probíhá od roku 2013 a stále je velmi oblíbený. Od roku 2013 je vede zkušená
keramička a lektorka Johana Dvorská, která inspiruje, motivuje a vede jak malé tak velké
návštěvníky při výrobě keramických předmětů. Keramická dílna je určena dětem od 3 let.
V roce 2017 navštěvovalo kroužek keramiky celkem 17 předškolních dětí.
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Obrázek 2: Výrobky z kroužku Keramika

• Keramika pro dospělé
Na kroužek keramiky pro děti navazuje, či se s ním přímo prolíná, kroužek keramiky pro
dospělé. Dospělí, především rodiče, si mohou vyrobit dekorativní i užitkové předměty.
S postupem výroby je provází Johana Dvorská. V roce 2017 se v kroužku vystřídalo 6
dospělých.
• Anglický jazyk
Kurzy angličtiny pro nás zajišťuje Jazyková škola Martin Bouška. Angličtiny pro předškoláky
školáky a pro dospělé. Všechny tři kurzy vedla lektorka s výbornou znalostí jazyka Kristýna
Schovánková. Scházeli se v místnosti určené pro kroužky v Oranžovém Cápovi. Celkem
kurzy angličtiny navštěvovalo 5 osob.
• Rybářský kroužek
Prostory ,,klubovny“ u Oranžového ČÁPA sloužily v roce 2017 i jako zázemí pro Rybářský
kroužek v zimních měsících.
4.5 Akce pro děti a dospělé
V průběhu loňského roku jsme uskutečnili tři veliké akce pro děti, kterých se zúčastnily jak
děti za našich dětských skupina, tak děti a rodiče z širokého okolí Nového Knína a Dobříše
Název akce, místo konání
Den dětí v Oplocence, Nový Knín
Sv. Martin – lampionový průvod s rodiči, Nový Knín
Mikulášská nadílka
Celkem

Datum
3. 6. 2017
9.11. 2017
5.12.2017
3 akce

Děti
168
19
40
227

Dospělí
260
48
0
508

Kromě výše uvedených velkých akcí, se v každé dětské skupině konají další menší akce, které
jsou určené jak dětem z dané DS, tak i dalším sympatizantům z řad veřejnosti. Jednalo ne
například o Vynášení Morany v Oranžovém ČÁPU v Novém Kníně, Pohádkový les
v Zeleném ČÁPU, Úklidová procházka na Den Země atd.
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5. Naše činnost ve vztahu k jednotlivcům se znevýhodněním
V průběhu roku 2017 jsme integrovali do běžného kolektivu dětí několik jednotlivců
s různými druhy zdravotního postižení.
•
•

Dětskou skupinu Zelený ČÁP navštěvuje 1 chlapec se sluchovým postižením
Letních příměstských táborů se zúčastnilo 8 dětí se ZTP či jinými specifickými
potřebami

Integrace dětí do kolektivu svých vrstevníků bez postižení je jednou z oblastí pomoci těmto
znevýhodněným dětem. Druhou oblastí je zaměstnávání žen, především maminek malých dětí
a osob pečující o osobu blízkou. K 31. 12. 2017 jsme zaměstnávali:
•
•

9 maminek dětí do 15ti let
1 osoba pečující o osobu blízku

Se zaměstnáváním této skupiny osob máme velmi dobré zkušenosti.

6. Hospodaření společnosti v roce 2017
Obecně prospěšná společnost ČAP v roce 2017 vykonávala pouze svou hlavní činnost tj.
poskytování služeb péče o děti. Účetní závěrka a přiznání daně z příjmů se vlivem
zdravotních obtíží hlavního účetního přesunula na 30. 6. 2018.
6.1 Výkaz zisků a ztrát
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Hospodářský výsledek z roku 2017 bude využit na rekonstrukci prostor pro novou dětskou
skupinu Žlutý ČÁP v Budínku. Odhadované investiční náklady jsou 1 500 000 Kč.
6.2 Rozvaha

Společnost v roce 2017 neprovozovala žádnou vedlejší činnost.

7. Přehled hospodaření obecně prospěšné společnosti ČAP za rok 2017
Bankovní účet číslo 27 00 29 52 08/2010 vedený u Fio Banka, a. s.
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017 byl 215 780 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 byl 1 005 105 Kč
Bankovní účet číslo 25 00 45 06 99/2010 vedený u Fio Banka, a. s.
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017 byl 567 419 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 byl 931 472 Kč
Dne 30. 6. 2018 v Dobříši
vypracovala ředitelka společnosti:
Dne 30. 6. 2018 v Novém Kníně
schválila předsedkyně správní rady:
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…….………………………
Bc. et Bc. Michaela Sarnovská
…………………………….
Mgr. Johana Dvorská
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