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Z Klárčina blogu

.............po 14 dnech šla zase Klárka do své 
milované školky. Už se moc těšila :)
Když jsme byli u babičky v Pardubicích, tak se 
jí u jedné výlohy v Afi centru rozsvítily oči jako 
správný ženský, prostě se zamilovala na první 
pohled!!
Ty boty musím mít – říkal ten pohled ;))
“ Maminko, já bych si tak přála mít takové 
nádherné střevíčky …” 
I když maminka ví, že pro její nožičky jsou lepší 
pevné boty, i když maminka ví, že … to je přece 
fuk, její touze jsem odolat nedokázala a střevíčky 
… byly po vyzkoušení naše :)
Dneska jela Klárka po kratší nemoci zase do 
školky a byla za princeznu :) 

www.klarcinblog.cz



Vážení přátelé, 

Klárka, je jedna z holčiček, trpící onemocněním 
nevyléčitelné choroby SMA.  Její rodina ví, že nikdy 
chodit nebude,  přesto nám může pomoci vnímat 
život v jiných souvislostech…..

Děkuji všem, kdo jste v roce 2012 pomohli jakým 
koli způsobem spoluvytvářet pravdivý obraz naší 
služby ve prospěch potřebných, ale zvlášť nemoc-
ných dětí.

Na stránkách této Výroční zprávy vám předkládám 
stručný souhrn naší práce, která obnáší velmi 
mnoho lidského úsilí a nezištnosti od těch, kdo se 
rozhodli věnovat své schopnosti, osobitost, nasazení 
a srdce těm, kterým život něco odepřel.

Děkuji zároveň všem státním institucím, nadacím, 
dárcům, sponzorům a dobrovolníkům, bez nichž by 
naše práce nebyla myslitelná.

S úctou  Ludmila Janžurová
ředitelka
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Poslání

Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, 
které bylo založeno 30. 3. 2001 ustanovujícím 
členským shromážděním Kolpingovy rodiny 
Smečno. Sdružení si bere za cíl pořádat a dále 



rozvíjet preventivní progra1my pro rodiny a svým 
působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a 
její nezastupitelnou roli.  
Součástí tohoto poslání je: 

a) poskytování sociálních služeb
b) podpora rodiny, včetně rodiny s handicapo-
vaným členem
c) vzdělávací programy a osvětová činnost

Vytčené cíle organizace jsou v souladu 
s koncepčními dokumenty Národní zpráva 
o rodině (2004) a Národní koncepce rodinné  
politiky (2005).

Svoji činnost vykonává na základě platných 
pověření a registrací:

• Je nositelem pověření Středočeského kraje, podle 
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 
dětí, k výkonu sociálně-právní ochrany  dětí
• Má registrovány tři sociální služby dle zákona 
108/2006 Sb.:
          - odborné sociální poradenství
          - raná péče
          - odlehčovací služby
• Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci 
pro Základy práce s počítačem
• Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci 
pro Účetnictví
• Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci 
pro práci Pracovník v sociálních službách
• Je oprávněna vydávat osvědčení pro práci 
Pečovatel, pečovatelka



Krátký pohled do historie

Občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno navá-
zalo na činnost o.s. Dům rodin, jehož důležitými 
milníky byly: 
1993 - 95 1. rekonstrukce objektu  Domu rodin 
ve Smečně
1995 - 2001 Vznik a realizace víkendových a 
týdenních vzdělávacích programů pro partnery a 
mladé rodiče v  Domě rodin ve Smečně
Od roku 2001 veškerou činnost převzalo nové 
občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno a 
začalo dynamicky rozvíjet a rozšiřovat pole své 
působnosti.
2001 - dosud Rozšíření vzdělávacích programů 
partnery a mladé rodiny o  další cílovu skupinu - 
rodiny s postiženými dětmi a s dětmi v pěstounské 
péči.
2001 - 2010 Realizace přípravných kurzů pro 
budoucí osvojitele a pěstouny pro celý Středočeský 
kraj nejprve ve spolupráci se všemi obcemi s 
rozšířenou působností a od roku 2006, kdy povin-
nost zajistit přípravy žadatelů o náhradní rodinnou 
péči přešla na kraje, pak přímo se Středočeským 
krajem v dle zákona 359 ( o sociálně - právní 
ochraně dětí). Za významnou v té době považujeem 
spolupráci s dětskými domovy Stránčice a Kladno.
2002 Vznikla Rodinná poradna ve Slaném.  
2006  Vznikla druhá pobočka  Rodinné poradny 
v Berouně. 
2007  Otevřili jsme Středisko rané péče pro 
postižené děti s těžkým onemocněním svalové 
míšní atrofie (latinská zkratka - SMA) působností 
po celé ČR.



2007  Zahájení rekvalifikačních kurzů Základy 
práce s počítačem pro ženy, vracejících se po 
rodičovské dovolené do zaměstnání 
2009 Otevření Rodinného centra ve Slaném
2009 - 2010 Kurzy vzdělávání osob pečujících o 
osobu blízkou
2008 - 2010 Rozsáhlá generální rekonstrukce 
pobytového střediska Domu rodin na bezbariérové 
Rodinné centrum Smečno
2009 - 2011 Rekvalifikační kurzy : 
Základy práce s počítačem, Kurz účetnictví pro 
osoby znevýhodněné na trhu práce

Přehled činnOsti v rOce 2012

Sdružení poskytovalo v roce 2012 služby pobytové, 
terénní a docházkové. 

Pobytové služby

Pobytové služby zahrnovaly vzdělávací týdenní a 
víkendové semináře určené mladým rodinám s 
dětmi, maminkám pečujícím o dítě na rodičovské 
dovolené, lidem se zdravotním postižením a 
rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Všechny 
služby probíhaly v nově zrekonstruovaném objektu 
Rodinného centra ve Smečně. Nespornou výhodou 
tohoto zařízení je poskytované soukromí klientům 
pro realizované aktivity, bezpečné prostředí pro 
děti, bezbariérové zázemí včetně výtahu a finanční 
dostupnost. 



terapeutické pobyty pro matky 
s dětmi 

Hlavním cílem projektu je předcházet negativním 
jevům v rodinách a to prostřednictvím pozitivní 
motivace a nabídkou pozitivních vzorů matkám, vy-
chovávajícím děti předškolního i mladšího školního 
věku. Projekt je založen na poskytování infor-
mací a poradenství, vzdělávacích a tréninkových 
aktivit pro matky s dětmi. Programy jsou zaměřeny 
na posílení rodičovských kompetencí a výchovu 
k odpovědnému rodičovství formou tréninkových 
aktivit, nácviku v rodičovských skupinách, indi-
viduálního poradenství. Aktivity jsou zaměřeny na 
prevenci sociálního vyloučení matek s dětmi do 
6 let věku.

terapeutické pobyty pro rodiny 
s dětmi 

Cílem projektu je posilování rodičovských kompe-
tencí u rodičů, na které je kladena zvýšená zátěž 
v souvislosti s životní situací (zdravotní postižení 
dítěte, nízký sociální status, výchovné a vzdělávací 
problémy u dětí, vícečetné rodiny, rodiny s dětmi 
v náhradní rodinné péči). 
Program je zaměřen na posílení kompetencí 
a výchovu k odpovědnému a harmonickému 
partnerství, manželství a rodičovství formou 
tréninkových aktivit, interaktivních seminářů, 
podpůrných a rodičovských skupin. 
V rámci 2 - denních nebo 7 - denních pobytů 
probíhají interaktivní semináře na téma 
preferované konkrétní skupinou rodičů. 
Výhodou pro rodiče je souběžné pečování o děti 



zkušenými pečovateli se znalostí problematiky 
potřeb dětí předškolního věku a zdravotního 
postižení.

Pobytových programů se zúčastnilo 1280 klientů 
(rodičů, dětí, manželských párů)

centrum podpory ohrožených 
dětí a rodin

Projekt má preventivně podpůrný charakter 
zaměřený na psycho-sociální potřeby biologick-
ých rodin nacházejících se v nepříznivé sociální 
situaci tak, aby byla zachována jejich funkčnost a 
schopnost starat se o děti. Vychází z dlouhodobé 
zkušenosti organizace, která se rodinám v sociál-
ním ohrožení věnuje již řadu let.
Projekt navazuje na stávající spolupráci s oddělením 
sociálně-právní ochrany dětí (SPOD ) Slaný.

Projekt zahrnuje:

a) Trénink pozitivního rodičovství 
• pomoc a doprovázení při zvyšování výchovných
  kompetencí rodičů a podpora vztahu mezi 
   rodičem a dítětem, prevence zanedbávání potřeb
  dítěte
• posilování aktivního otcovství u otců samoživitelů, 
  ale i při střídavé péči o dítě
• práce s matkami a budoucími matkami ze
  sociálně ohroženého prostředí a matkami  
  samoživitelkami
• práce s dětmi a mládeží ve věku 3 -15 let 
  zaměřená na řešení sociálních a komunikačních



  obtíží a jako prevence rizikového chování
• krátkodobé ubytování pro osamělé rodiče 
  s dětmi v krizové situaci, matky s dětmi ohrožené
  domácím násilím a rodiny s dětmi se zdravotním    
  postižením
• psychosociální podpora a individuální 
  poradenství těmto rodinám
• telefonická služba a internetové poradenství

b) Příprava nastávajících rodičů 
• finanční poradenství pro těhotnou matku, 
  budoucí rodiče při narození dítěte
• informování o právní ochraně těhotné ženy
• pomáhající služba pro těhotnou a budoucí
  rodiče (příprava na porod, kojení a péče o dítě)
• poradenství pro těhotnou v sociálním ohrožení,    
  kde je již deklarováno ohrožení dítěte
• předání základních informací o tělesných a 
  psychických změnách v době těhotenství, správné
  životosprávě, výživě matky, škodlivosti návyko-
  vých látek
• snižování úzkosti a strachu těhotné ženy, 
  partnera z porodu
• seznámení ženy, partnera s průběhem porodu, 
  předání informací jak přispět ke zdárnému 
  výsledku těhotenství
• předání informací o průběhu šestinedělí, 
  o základech kojení
• předání a nácvik péče o dítě (hygiena u novoro-
  zence, nácvik správné manipulace s dětmi)
• laktační poradenství

Počet klientů : 420 osob



vzdělávání a podpora 
osvojitelských a pěstounských 
rodin

Cílem je rozšíření povědomí o NRP, oslovení nových 
náhradních rodičů a zprostředkování prvních
informací zájemcům jak postupovat v případě pro-
jeveného zájmu stát se pěstouny. Rodinám s dětmi 
v náhradní rodinné péči poskytovat  podporu a  
poradenství v oblasti péče o přijaté děti.

Zahrnuje několik rovin pomoci :

• informační semináře zaměřené na vyhledávání
  nových zájemcu o NRP 
• víkendové vzdělávací programy
• týdenní prázdninový pobyty v Rodinném centru
  Smečno 

Pobyty zahrnují odborné přednášky 
(teorie attachmentu a dotyková terapie), dětský 
terapeutický program, vedený rodinný program 
(cvičení, keramika, tvořivá činnost), psychorelaxační 
aktivity, podporu iniciativy rodiny ke společně 
trávenému volnému času (výlety a kulturní zážitky 
v okolí, půjčování sportovních a herních pomůcek). 

V roce 2012 jsme realizovali 5 víkendových 
vzdělávacích pobytů pro rodiny ve výkonu 
náhradní rodinné péče, kterých se zúčastnilo 31 
pěstounských rodin. Z toho 58 dospělých a 84 
dětí. Dále jsme realizovali 4 týdenní pobyty při 
nichž se vystřídalo 20 pěstounských rodin. Z toho 
28 dospělých a 62 dětí. 



Dlouhodobě jsme poskytovali respitní péči 14 
rodinám.

Projekt Podpora rodin s dětmi  
s onemocněním sMA 
(spinální muskulární atrofie)

Za významné finanční podpory nadace Sirius jsme 
mohli poskytovat  pomoc rodinám s postiženými 
dětmi  nevyléčitelnou progresívní nemocí SMA.  

Projekt se zaměřoval na tyto oblasti pomoci a 
podpory:

• rodičovské skupiny  
Jsou vedené specialisty v různých oborech. Formou 
psychoterapeutické pomoci zaměřené na zvládání 
nároků souvisejících s nemocí dítěte, zajištěním 
specifického psychologického poradenství včetně 
sociálně-právního poradenství v oblasti příspěvku 
na péči, ZTP/P, integrace do školek a škol,  dále 
informacemi o rehabilitačních pomůckách a po-
mocí při žádostech o granty, tak byla účastníkům 
poskytována široká paleta pomoci.
• půjčovna kompenzačních pomůcek
• informační portál pro rodiny tzv. 
  webového fóra pro SMA 
• práce s nemocnými dětmi a jejich zdravými 
  sourozenci
• prosazování  práv nemocných 

Pomoc byla poskytována především v těch 
případech, kdy  jim byl snížen státní příspěvek  
na péči a mobilitu. Pomáháme při vyřizování  



průkazů ZTP/P a podílíme se na připomínkování 
nových zákonů, týkající se problematiky zdravotně 
postižených.
Hlavním důvodem je změna posuzování míry 
závislosti z 36 úkonů na 10 tzv. základních 
životních potřeb došlo k subjektivizaci hodnocení, 
takže závisí na subjektivním pohledu a stanovisku 
posudkového lékaře. Hodnocení není objektivní, 
protože se neopírá o změřitelné hodnoty a ztěžuje 
osobám závislým na péči obranu proti rozhodnutí 
posudkových lékařů. Hodnocení je zpravidla pouze 
na základě lékařských zpráv bez přítomnosti 
klienta a bez možnosti jeho obrany. Tento systém 
má zdrcující dopad na všechny osoby se zdravot-
ním postižením, nejvíce však na lidi s duševním a 
mentálním postižením a na osoby s metabolickými 
poruchami. 
Vedli jsme osobní a písemné jednání ve prospěch 
5 žádostí zákonných zástupců a dospělých s 
onemocněním SMA na úrovni ombudsmana, kdy 
těmto příjemcům byl výrazně snížen příspěvek na 
péči, nebo nebyl přiznán vůbec.

• paliativní péče a úmrtí v rodině s SMA

K potřebě paliativní péče, doprovázení a současně 
k apelu na změnu v přístupu výkonných orgánů 
státní moci k pozůstalým po úmrtí dítěte doma, 
nás přivedla zkušenost několika rodin, kdy 
v nejtěžším okamžiku  náhlé smrti jejich dítěte, 
museli čelit velmi neprofesionálnímu a hlavně 
necitlivému chování některých členů záchranné 
služby a kriminalistů, kteří musí být dle platných 
zákonů ČR přivoláni lékařem, konstatujícím smrt 
dítěte. 



Spolupracujeme s vrcholovými pracovišti v ČR 
z Centra pro nervosvalová onemocnění I.LF UK, 
FN Motol, FN Brno.
Odborným garantem projektu je As. MUDr. Dana 
Šišková z Oddělení dětské neurologie FTN Krč. 
Odborný tým je Doc. MUDr. Miluší Havlová,  
MUDr. Jana Haberlová, a Doc. MUDr. Petr Vondráček.
Počet klientů s onemocněním SMA v naší péči:   
70 rodin s dětmi 

Odlehčovací služby

Jednou z nových služeb se stala nabídka pomoci 
rodinám, které se v domácím prostředí dlouhodobě 
starají o nemocného člena své rodiny.  Cílem je 
zprostředkovat pečujícím osobám nutný odpočinek 
k načerpání sil, případně prostor pro vyřízení 
osobních záležitostí. Služba byla poskytována buď 
formou pobytovou, tj. umístění postiženého dítěte 
na krátkodobý pobyt do našeho zařízení, nebo 
formou terénní, poskytovanou přímo v domácnos-
tech rodin, ale i  ambulantně, kdy péče probíhá 
pouze několik  hodin. Nabídka je prioritně posky-
tována rodinám s dětmi postiženými SMA.Nedílnou 
součástí se stal již tradičně týdenní letní pobyt 
dětí v Rodinném centru Smečno s táborovým pro-
gramem. Děti s onemocněním SMA mohou, tak  
jako jejich zdraví sourozenci, vůbec poprvé zažít, 
jaké to je být „na táboře“. Během „tábora“ se 
do zajištění programu pro děti i do přímé péče 
zapojila většina našich zaměstnanců a to nad 
rámec svých denních povinností a dobrovolníci z 
řad studentů sociálních fakult. 
Počet uživatelů služby ve formě pobytové: 48, 
terénní : 40 a ambulantní: 38



denní A dOcháZKOvé služby

rodinné centrum slaný

Rodinné centrum Slaný (na adrese Tomanova 
1671) jsme otevřeli na základě dlouhodobé 
poptávky klientů ze Slaného a přilehlého okolí. 
Zájemci tak mohou na jediném místě vybírat ze 
škály služeb, za nimiž by museli jinak dojíždět do 
Kladna nebo do Prahy. 
V rámci Rodinného centra Slaný poskytujeme tyto 
služby:

rodinná poradna slaný

Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na 
preventivní programy Domu rodin ve Smečně.
Poskytované služby poradny spadají do sociál-
ních služeb registrovaných dle zák.108/2006 jako 
odborné sociální poradenství.
Ambulantní formou je poskytováno 
psychologické a sociální poradenství lidem, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situaci. Nejčastěji 
se jedná o narušení vztahů v rodině, manželské 
a partnerské krize, rozvodovou a po rozvodovou 
situaci, osobní vztahové problémy, nepříznivou 
sociální situaci, vyžadující zvýšené nároky na 
fungování  rodiny  (nezaměstnanost, nemoc, 
postižení apod.). Často řešenou problematikou jsou 
také výchovné obtíže s dětmi. V letošním roce se 
také podařilo prohloubit spolupráci s OSPOD Slaný. 
Na základě jejich doporučení pracujeme s klienty, 
popř. celými rodinami, které se ocitly v sociálně 
nepříznivé situaci s negativním dopadem na péči 
o nezletilé děti. 



Kvalita služby odborného sociálního poradenství se 
řídila standardy kvality sociálních služeb. 

Počet klientů: 381 (224 žen, 81 mužů, 76 dětí)
Počet intervencí : 925
Počet zaznamenaných telefonických intervencí: 306 

reKvAlifiKAční KurZy

“Úspěšně do práce po padesátce!”

Od 1.7.2012 jsme začali realizovat náš v pořadí 
6. evropský projekt s názvem „Úspěšně do práce 
po padesátce!“
Projekt je zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání 
osob, které dovršily 50 let věku a jsou ohrožené 
sociálním vyloučením z důvodu ztráty zaměstnání 
či hrozící ztráty zaměstnání,nedostatečné či 
nevyhovující kvalifikace.
V průběhu dvou let bude proškoleno 32 osob a 
vybraných 16 z nich bude na půl roku zaměstnáno 
na pozicích pečovatel/pečovatelka a pracovník 
v sociálních službách přímo v naší organizaci. 
V roce 2012 jsme uskutečnili první rekvalifikační 
kurz Pečovate/ka.

den zdraví ve firmě linet

Druhým rokem  jsme zajišťovali pro firmu 
Linet Želevčice Den zdraví, který firma poskytuje 
svým zaměstnancům v rámci tzv. zaměstnaneckých 



benefitů.
Nabídka zahrnovala  preventivní  zdravotnické, 
psychologické a sociálně-právní služby v průběhu 
dvou dní realizované přímo v sídle  firmy Linet. 
Smyslem akce byla včasná depistáž  zdravotních 
nebo psychologicko - sociálních problémů jejich 
pracovníků.
Dne zdraví se zúčastnilo 72 zaměstnanců všech 
věkových kategorií, mužů i žen, od dělnických až 
po manažerské profese. 
Projekt se setkal s velkým ohlasem a spokojeností 
jak ze strany zaměstnanců i vedení firmy Linet. 

výstava velkoformátových
fotografií v Poslanecké sněmovně
Parlamentu čr

V dubnu 2012 jsme využili  možnosti seznámit 
veřejnost a polické představitele s problema-
tikou onemocnění spinální muskulární atrofie 
prostřednictvím fotografické výstavy v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. 
Výstava se  uskutečnila  pod záštitou předsedkyně 
Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Heleny 
Langšádlové.

Paní předsedkyně výstavu zahájila slovy, v nichž 
vyjádřila podporu rodičům, ale i subjektům, 
usnadňujícím život postiženým dětem,  na nichž 
jsou  plně závislí : “Raná péče je obecně mimořádné 
důležitou službou pro rodiče i děti, které přijdou 
na svět s nějakým handicapem. Raná péče pro 
dětí s míšní svalovou atrofií má však ještě hlubší 
význam. Přináší podporu, poradenství, praktickou 



pomoc, ale i možnost vzájemného sdílení do ro-
din, které se musí vyrovnat s výjimečně těžkou 
situací. Pomáhá těmto rodinám co nejlépe prožít 
každý okamžik společného života.“ Stát např. 
ušetří 200 tis. Kč za měsíc za jedno postižené 
dítě, které nemusí být umístěno v ústavní péči. 
Z vyjádření MUDr. Dany Šiškové, neuroložky  
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, která 
se problematikou zabývá na vrcholové úrovni 
vyplynulo,  že díky pomoci našeho sdružení a 
pomůckám se podstatně zvýšila kvalita života 
nemocných, kteří v dřívějších letech zůstávali 
upoutáni na lůžko v ústavech. 
Výstava 15 velkoformátových fotografií o dětech 
s postižením SMA měla za cíl upozornit veřejnost 
na to, že dosavadní česká legislativa zaostává za 
vědeckými výzkumy, které jasně prokazují nezbyt-
nou nutnost změny postoje k těmto nemocným, na 
němž je závislý další osud postiženého.

benefiční koncerty 
SMArt Gospel

V sobotu 1.12.2012 se v Praze. Plzni, Ostravě a 
Olomouci konaly benefiční koncerty na podporu 
rodin s dětmi se svalovou atrofií. Pět Gospelových 
souborů vytvořilo nejen báječnou atmosféru, ale 
také pomohlo získat prostředky ve výši 61 144 Kč. 
Tyto prostředky použijeme na realizaci projektu 
Podpora rodin s dětmi s onemocněním SMA.

 



finAnční POMOc nAdAce sirius

     
  V roce 2012  poskytla nadace Sirius našemu 
sdružení  bezúročnou půjčku ve výši 2,5 mil. Kč 
se splatností 10 let na krytí urgentních závazků 
sdružení souvisejících s generální rekonstrukcí 
Rodinného centra Smečno.  
Závazek vznikl hlavně díky průtahům podpisu 
smlouvy ze strany tehdejšího hejtmana Davida 
Ratha na čerpání přiznané investiční dotace ve 
výši 20 miliónů Kč, a to přesto, že žádost o 
dotaci prošla řádným schvalovacím procesem s 
třístupňovým nezávislým hodnocením a byla 
doporučena k financování. Téměř rok trvající 
průtahy, které ale neměly vliv na konečný termín 
dokončení projektu a celé rekonstrukce způsobily, 
že jsme na sebe byli nuceni vzít velké riziko a 
začít s realizací ještě před podepsáním smlouvy 
o dotaci, pokud jsme nechtěli celý projekt vzdát.   
Náš záměr odkoupit dům do vlastnictví sdružení a 
následně ho rekonstruovat, se však dostal do slepé 
uličky, neboť na jedné straně jsme byli limitováni 
předpisy evropské legislativy o striktním dodržení 
stanoveného termínu dokončení rekonstrukce, na 
druhé straně nám byl v důsledku průtahů s pod-
pisem smlouvy znehodnocen původní plán cash 
flow, který počítal s řádným, postupným proplá-
cením  dle předložených Monitorovacích zpráv. 
Díky tomu nám navíc významně narostly úroky za 



vysoké půjčky, díky nimž se nám dařilo částečně 
sanovat napáchané škody vzniklé z nekonání  Dav-
ida Ratha. Po 10 měsících nezákonných průtahů 
hejtman smlouvu, pod tlakem médií, podepsal 
a rekonstrukce mohla být, za sice  ztížených 
podmínek, ale řádně  dokončena.  
Po znovuotevření Rodinného centra Smečno se 
překážky ze strany hejtmana přesunuly do oblasti 
provozních dotací. V roce 2012, poprvé po 10 
letech nepřetržitého spolufinancování Středočeským 
krajem, totálně utlumil dotační podporu našim
sociálním projektům a připravil náš rozpočet o
1mil. Kč ročně.  
Na jeho podnět nám nadále nebyla prodloužena 
10-letá nepřetržitá spolupráce se Středočeským 
krajským úřadem v oblasti příprav žadatelů o 
náhradní rodinnou péči.  Tímto rozhodnutím snížil 
náš roční provozní rozpočet na spolufinancování 
sociální projektů o dalších cca 1 mil. Kč.  
Pro sdružení se začala stávat velmi reálnou
hrozba vracení celé 20 milionové investiční do-
tace pro nesplnění podmínek povinné 3-leté doby 
udržitelnosti projektu tím, že dojde v důsledku 
nenaplnění provozního rozpočtu k postupné 
likvidaci všech sociálních služeb organizace.  
Nadace Sirius a její zakladatel Mgr. Jiří Šmejc 
pochopil složitost celého problému a po důkladné 
analýze všech finančních možností našeho sdružení 
vyhověl naší žádosti  a poskytl prostřednictvím 
nadace Sirius našemu sdružení dlouhodobou 
bezúročnou půjčku.   



charitativní akce s dražbou 
velkoformátových fotografií 
známého fotografa 
Jakuba ludvíka

Spojením umění zachytit lidskou tvář a 
sportovního talentu vznikly neobyčejné fotografie, 
které zachycují kontrast mezi profesionálními 
sportovci a dětmi se svalovou atrofií v ateliéru 
Jakuba Ludvíka.
Cílem akce bylo pomoci rodinám s dětmi 
postiženými SMA.

“Zatím co jeden si svaly buduje 
kariéru, ten druhý je neovládá!” 

bylo motto dražby velkoformátových fotografií dětí 
se známými fotbalisty a hokejisty, kteří neváhali 
ani chvilku a ve svém volném čase a nezištně 
se nechali vyfotografovat na 14 snímků s dětmi 
s postižením SMA. Samotné fotografování přineslo 
radost a dojetí na obou stranách. Některé děti 
obdržely od hokejistů jejich dres na památku.
Následně byly obrazové fotografie vydraženy 
a výtěžek byl předán rodinám postižených dětí 
k nákupu potřebných pomůcek.

“Nemohu udržet pláč, prosím promiňte mi, ale 
tento večer je naprosto úžasný! Přijeli jsme až ze 
Zlína, už focení byl skvělý zážitek a teď tohle... 
Částka nám pomůže víc jak dostatečně. S penězi 
bojujeme od samého začátku Marianky narození, 
a tak opravdu víme, jak s penězi naložíme...”, 
řekla maminka holčičky těšně po 3x odklepnutí 



moderátorky. Obraz Marianky a fotbalisty Jarošíka 
se vydražil za krásných 41.000 Kč. 
Finance budou použity na koupi nového 
elektrického vozíku, jak tomu bylo podobně i u 
ostatních rodin.
Z fotografií byl vytvořen nástěnný kalendář na rok 
2013, který částečně posloužil jako pozornost pro 
naše dárce a částečně byl nabídnut k volnému 
prodeji. 
Výtěžek z prodeje bude v roce 2013 použit na 
dofinancování pobytů dětí a rodin s SMA.



Zaměstnanci organizace 
v roce 2012

Tým pracovníků organizace je dlouhodobě 
stabilizovaný.
Sdružení zaměstnávalo  17 kmenových pracovníků.
S externími pracovníky činil přepočtený počet  
celých úvazků 16,533.

Zaměstnanci k 31.12.2012

Mgr. Dušánek Pavel
Mgr. Dušánková Ilona
Hackerová Markéta - mateřská dovolená
Hrabáková Václava
Janžurová Ludmila
Janžura Jakub
Mgr.Kočová Helena
Ing.Martiníková Monika
Matocha Tomáš, Dis.
Mgr. Mašatová Kateřina - mateřská dovolená
Mgr. Náprstková Lada - mateřská dovolená
Némethová Jana
PhDr. Pešková Kateřina
Bc. Soukupová Klára
Mgr. Světlíková Dagmar
Tvrdá Dana
Válková Eva

Tým pracuje pod odbornou garancí a supervizí 
PhDr. Jaroslava Šturmy, PaedDr. Michaela Chytrého 
a MUDr. Dany Šiškové.



Přednášky a prezentace služeb 
naší organizace pro veřejnost 

Krajský úřad Ostrava
Krajský úřad České Budějovice
Krajský úřad Brno

Univerzity: 
MUNI PF Brno, UK PF Praha, OSU PF Ostrava
- katedry speciální pedagogiky, praxe na
  psychorehabilitačních pobytech
- Konference Praha - Výuka k různosti - nejsme
  všichni stejní- workshop k SMA a dystrofiím
- MPSV 
- Ředitelství Lékařská posudková služba 
- 80 posudkových lékařů v  při diagnóze 
  svalové atrofie a svalové dystrofie 

Odborná pracoviště, se kterými 
jsme spolupracovali 

Doc. MUDr. Miluše Havlová,CSc z Nervosvalové 
poradny I. LF UK 
MUDr. Jana Haberlová z FN Motol - dětská 
neurologie
MUDr. As. Dana Šišková - Dětská neurologie 
FTN Praha Krč 
Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.  FN Brno - 
dětská neurologie 
Doc. MUDr. Taťána Maříková z FN Motol - 
klinická genetika 
Doc. MUDr. Renata Galyiová FN Brno - 
klinická genetika
MUDr. Petr Krawczyk - technická ortopedie Ostrava 



Doc. MUDr. Martin Repko, primář Ortopedické 
kliniky FN Brno 
Doc. Vanda Hájková, Ph.D. - speciální pedagog PF 
UK, Somatopedická společnost 
PaedDr. Blanka Bartošová - speciální pedagogické 
centrum pro integraci - inkluzi pacientů SMA do 
společnosti
Doc.Mgr. Jan Michalík, Ph.D. - UP Olomouc a 
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
Daniela Jeníčková - sociální pracovnice SPC Praha
Národní rada zdravotně postižených v ČR

naše poděkování patří těmto 
příznivcům:

Poslankyně za TOP 09 a předsedkyně Stálé komise 
pro rodinu a rovné příležitosti 
Mgr.Helena Langšádlová
Ing. Josef Fiřt
Tomáš Kindermann
Mgr. Josef Vacek 
MUDr. Marián Hošek
Ing. Petr Janoušek
PhDr. Jaroslav Šturma
Ing. Karel Novotný
PaedDr. Michael Chytrý
Ing. Jana Vohralíková

Zvláštní poděkování patří nadaci Sirius 
a jejímu zakladateli 
Mgr. Jiřímu Šmejcovi.



dárci a dary

MPSV                     4 115 000 Kč
Magistrát hl. města Prahy     200 000 Kč
OPLZZ                      694 000 Kč

ABBOT LABORATORIES, s.r.o.    
Beneš David    
Benešová Hana    
Breznen Igor    
Čechová H.    
CETELEM ČR, a.s.    
ČSOB, a.s.    
Daníček Ivo    
Demel Zdeněk    
DIATECH, s. r. o.    
Dobrovolná Alena
Drašnar Jiří    
DREAM-CARS Just4U, s.r.o.    
Gudera Karel    
Havlištová Michaela   
Helclová Barbora    
Hoch Jaroslav    
Horáčková    
Jankovská Iva ing.    
Jankovský Petr ing.    
Kalvasová Vlasta 
Kosová Hana    
Kouřilová Iva    
Kubátová Dana    
Lamač Martin    
Matocha Tomáš    
Ortoservis s.r.o.    
Pavel Kopp     

Pešta Jan    
Pozemky CZ s.r.o.    
Robert Krátký    
Šerých Jakub    
Skalická Jitka    
Skálová Blanka    
Šťastná Petra    
Studený Václav    
Sulková Jana    
Taberyová Jolana    
Tater Pavel    
Uherková Miroslava    
Valdová Jitka    
VIVEKA S.R.O.    
Vlček Michal    
Vrňata Zdeněk
Zdeňka Šidlová MUDr.    
Zemanová Marie    
Žižková Nikola    
    
    



Příspěvky nadací a firem    
Nadace Charty 77                            16 000,00 Kč 
Nadace Naše dítě                            30 000,00 Kč 
Nadace rozvoje občanské společnosti            70 000,00 Kč 
Nadační fond J&T                            70 000,00 Kč 
ČEZ, a.s.                                   100 000,00 Kč 
Nadace Terezy Maxové                   150 000,00 Kč 
ČEPS, a.s.                                    150 000,00 Kč 
Nadace SIRIUS                         1 000 213,00 Kč 
    
    
věcné dary    
Jablka - Teichman Karel                       626,00 Kč   
služby - Ing.Karel Novotný                    12 000,00 Kč   
pomůcky k PC - Charta 77                    15 000,00 Kč   
odsávačka Vacuaide - Šimková Helena           16 000,00 Kč   
vozík Bambino, použitý -  Vaněčková Marie    25 000,00 Kč   
vertikalizační pom. - Breznen Igor            27 000,00 Kč   
elektronická poloh. postel - Koutová Hana   30 000,00 Kč   
odsávačka s baterií 3ks - Život dětem, o.s.   49 860,00 Kč   



Zprávava auditora







hospodaření:
rozvaha

k  31. prosinci 2012

(v celých tisících Kč)
 

IČO
70929688

  

A K T I V A 
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetnícho období

Stav k poslednímu dni 
účetnícho období

b 1 2
Stálá aktiva                                              (ř.9+15+26+33+41) 01 23142 22638
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 02
Software 013 03
Ocenitelná práva 014 04
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 06
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 041 07
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 08

Součet ř. 2 až 8 09 0 0
nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 10
softwaru 073 11
ocenitelným právům 074 12
drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 078 13
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 079 14

Součet ř. 10 až 14 15 0 0
Pozemky 031 16 150 150
Umělecká díla a předměty 032 17
Stavby 021 18 23277 23277
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 19 520 445
Pěstitelské celky trvalých porostů 025 20
Základní stádo a tažná zvířata 026 21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 23 0 0
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 042 24 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 25

Součet ř. 16 až 25 26 23947 23872
stavbám 081 27 -486 -951
samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 082 28 -319 -283
pěstitelským celkům trvalých porostů 085 29
základnímu stádu a tažným zvířatům 086 30
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 31
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 32 0 0

Součet ř. 27 až 32 33 -805 -1234

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 061 34
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 062 35
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 063 36
Půjčky podnikům ve skupině 066 37
Ostatní dlouhodobé půjčky 067 38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 39
Pořízení dlouhodobého finanční ho majetku 043 40

Součet ř. 34 až 40 41 0 0
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Úč NO 1 - 01 

  Kolpingova rodina Smečno 
občanské sdružení  

U zámku 5 
273 05 Smečno 

  Název a sídlo a právní forma 



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetnícho období

Stav k poslednímu dni 
účetnícho období

b 1 2
Oběžná aktiva (ř.52+71+80+85) 42 958 2339
Materiál na skladě 112 43
Materiál na cestě 119 44
Nedokončená výroba 121 45
Polotovary vlastní výroby 122 46
Výrobky 123 47
Zvířata 124 48
Zboží na skladě 132 49
Zboží na cestě 139 50
Poskytnuté zálohy na zásoby z účtu 314   51

Součet ř. 43 až 51 52 0 0
Odběratelé 311 53 0 185
Směnky k inkasu 312 54
Pohledávky za eskontované cenné papíky 313 55
Poskytnuté provozní zálohy 314 mimo ř. 51  56 68 152
Ostatní pohledávky 315 57
Pohledávky za zaměstananci 335 58 0 0
Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojiš. 336 59 0 0
Daň z příjmu 341 60
Ostatní přímé daně 342 61 0 0
Daň z přidané hodnoty 343 62
Ostatní daně a poplatky 345 63
Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 346 64
Nároky na dot.a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.samos.celků 348 65
Pohledávky za účastníky sdružení 358 66
Pohledávky z pevných termínových operací 373 67
Pohledávky z emitovaných dluhopisů 375 68
Jiné pohledávky 378 69 0 352
Opravná položka k pohledávkám 391 70

Součet ř. 53 až 69 minus 70 71 68 689
Pokladna 211 72 44 192
Ceniny 213 73 9 2
Bankovní účty 221 74 286 1107
Majetkové cenné papíry k obchodování 251 75
Dlužné cenné papíry k obchovování 253 76
Ostatní cenné papíry 256 77
Pořízení krátkodobého finančního majetku 259 78
Peníze na cestě +/-261 79

Součet ř. 72 až 79 80 339 1301
Náklady na příští období 381 81 42 23
Příjmy příštích období 385 82 509 326
Kurzové rozdíly aktivní 386 83
Dohadné účty aktivní 388 84

Součet ř. 81 až 84 85 551 349

Ú h r n   A K T I V 86 24100 24977
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P A S I V A 
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetnícho období

Stav k poslednímu dni 
účetnícho období

b 3 4
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.91+95) 87 18859 18269
vlastní jmění 901 88 20042 19549
fondy 911 89 0 0
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku +/-921 90

Součet ř. 88 až 90 91 20042 19549
Účet hospodářského výsledku +/-963 92 0 -97
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení +/-931 93 -332
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-932 94 -851 -1183

Součet ř. 92 až 94 95 -1183 -1280
Cizí zdroje (ř.97+103+121+128+133) 96 5241 6708

941 97
Emitované dluhopisy 953 98
Závazky z pronájmu 954 99
Dlouhodobé přijaté zálohy 955 100
Dlouhodobé směnky k úhradě 958 101
Ostatní dlouhodobé závazky 959 102

Součet ř. 98 až 102 103 0 0
Dodavatelé 321 104 25 86
Směnky k úhradě 322 105
Přijaté zálohy 324 106
Ostatní závazky 325 107 139 257
Zaměstnanci 331 108
Ostatní závazky vůči zaměstanancům 333 109 258 326
Závazky k institucím social.zabezp. a zdrav.pojištění 336 110 122 123
Daň z příjmu 341 111
Ostatní přímé daně 342 112 31 32
Daň z přidané hodnoty 343 113
Ostatní daně a poplatky 345 114
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 115
Závazky ze vztahu k rozpočtu územních samospráv.celků 348 116
Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a vkladů 367 117
Závazky k účastníkům sdružení 368 118
Závazky z pevných termínových operací 373 119
Jiné závazky 379 120 156 156

Součet ř. 104 až 120 121 731 980
Dlouhodobé bankovní úvěry 951 122
Krátkodobé bankovní úvěry 231 123
Eskontní úvěry 232 124
Emitované krátkodobé dluhopisy 241 125
Vlastní dluhopisy 255 126
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 127 3390 4190

Součet ř. 122 až 127 128 3390 4190
Výdaje příštích období 383 129 267 102
Výnosy příštích období 384 130 853 1436
Kursové rozdíly pasivní 387 131
Dohadné účty pasivní 389 132 0 0

Součet ř. 129 až 196 133 1120 1538

Ú h r n   P A S I V 134 24100 24977
   
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby Osoba odpovědná za sestavení:

Telefon: Telefon: 775 558 451

Václava Hrabáková
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hospodaření:
výsledovka

       

   k  31. prosinci 2012      Název a sídlo a právní forma úč.jedn.

 (v celých tisících Kč)
 

 
 

hlavní hospodářská Celkem

5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 1159 24 1183

502 Spotřeba energie 2 0 0 0

503 Spotřeba ostatních neskladných dodávek 3 338 0 338

504 Prodané zboží 4 0 0 0

511 Opravy a údržování 5 135 4 139

512 Cestovné 6 247 1 248

513 Náklady na reprezentaci 7 0 0 0

518 Ostaní služby 8 1210 53 1263

521 Mzdové náklady 9 4459 64 4523

524 Zákonné sociální pojištění 10 1060 14 1074

525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0

527 Zákonné sociální náklady 12 17 76 93

528 Ostatní sociální náklady 13 15 0 15

531 Daň silniční 14 0 0 0

532 Daň z nemovitosti 15 0 1 1

538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0

542 Ostatní pokuty a penále 18 0 6 6

543 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0

544 Úroky 20 0 180 180

545 Kurzové ztráty 21 0 0 0

546 Dary (poskytnuté) 22 222 0 222

548 Manka a škody 23 0 0 0

549 Jiné ostatní náklady 24 0 26 26

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 20 9 29

552 Zůstatková cena prodaného dlouhod.nehmot.a hmot.maj. 26 0 0 0

553 Prodané cenné papíry a vklady 27 0 0 0

554 Prodaný material 28 0 0 0

556 Tvorba zákonných rezerv 29 0 0 0

559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0 0 0

581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organiz.složkami 31 0 0 0

582 Poskytnuté příspěvky 32 0 0 0

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 8882 458 0 9340

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

číslo 
účtu Název ukazatele

Činnosti

IČO
70929688

číslo řádku

Úč NO 2 - 01 

  Kolpingova rodina 
Smečno  

občanské sdružení  
U zámku 5 

273 05 Smečno 



hlavní hospodářská Celkem

5 6 7 8
601 Tržby za vlastní výrobky 34 0 0 0

602 Tržby z prodeje služeb 35 1590 185 1775

604 Tržby za prodané zboží 36 0 0 0

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0 0 0

612 Změna stavu zásob polotovarů 38 0 0 0

613 Změna stavu zásob výrobků 39 0 0 0

614 Změna stavu zvířat 40 0 0 0

621 Aktivace materiálu a zboží 41 0 0 0

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 42 0 0 0

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 43 0 0 0

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 44 0 0 0

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 0 0 0

642 Ostatní pokuty a penále 46 0 0 0

643 Platby za odepsané pohledávky 47 0 0 0

644 Úroky 48 0 9 9

645 Kursové zisky 49 0 0 0

648 Zúčtování fondů 50 0 0 0

649 Jiné ostatní výnosy 51 0 297 297

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 52 0 0 0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0 0 0

654 Tržby z prodejej materiálu 54 0 0 0

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0 0 0

656 Zúčtování zákonných rezerv 56 0 0 0

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0 0 0

659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 0 0 0

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizač.složkami 59 0 0 0

682 Přijaté příspěvky (přijaté dary) 60 2153 0 2153

684 Přijaté členské příspěvky 61 0 0 0

691 Provozní dotace 62 5009 0 5009

Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 8752 491 0 9243

Hospodářský výsledkem před zdaněním (ř. 63-33) 64 -130 33 0 -97

591 65

595 66

Hospodářský výsledkem po zdanění (ř. 64-65-66) (+/-) 67 -130 33 0 -97

Odesláno dne:

Telefon: Telefon:

Činnostičíslo 
účtu Název ukazatele číslo řádku

25.3.2013

Podpis odpovědné osoby

775 558 451

Václava Hrabáková
Osoba odpovědná za sestaveníRazítko:

Václava Hrabáková



k  31. prosinci 2012

(v celých tisících Kč)
 

IČO
70929688

  

Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona

Doplňující údaje

Přijato Skutečnost

1 2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 01 0 0

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 02 0 0
z toho na: vědu a výzkum 03 0 0

vzdělávání pracovníků 04 0 0
informatiku 05 0 0

individuální dotace na jmenovité akce 06 0 0
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 07 0 0
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků 08 0 0
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 09 4115 4115

z toho na: vědu a výzkum 10 0 0
vzdělávání pracovníků 11 0 0
informatiku 12 0 0

Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13 200 200
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 694 694
Pohledávky celkem (účt. sk. 31,34,35 a účet 378) 15 X 689
Závazky celkem (účt. sk. 32,34,36,95 a účet 379) 16 X 531

17
18
19
20
21
22
23
24
25

   
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon: Telefon: 775 558 451

   PŘÍLOHA k účetní závěrce

Název údaje Číslo 
řádku

Václava HrabákováVáclava Hrabáková
25.3.2013

Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení 
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní 
předpis nebo zřizovatel.

Schváleno MF ČR č.j. 
281/71 701/1995 

Úč NO 3 - 01 

    Kolpingova rodina Smečno 
občanské sdružení  

U zámku 5 
273 05 Smečno 

Ministerstvo financí ČR 
schváleno MF   
č.j. 283/76 102/2000 
 

  Název a sídlo a právní forma 

přílohy:



Prohlášení o pravdivosti údajů

Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě 
odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, 
nebyly vynechány. Veškeré dokumenty a materiály uvedené 
ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v kanceláři vedení 
organizace.

                                  Ludmila Janžurová        
                                                             
                                       ředitelka
                                  statutární zástupce


