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Založení organizace….
Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace
Statutární orgán:Ing. Štěpánka Holmanová
Správní rada: předseda Ing. Martin Kořínek, Ing. Miloslav Mencl, Ing. Jana Bitnerová
Dozorčí rada:Ing. Marcela Česáková, Ing. Marie Přibylová, Mgr. Romana Řehořková
Zakladatel:Město Nový Bydţov, dle zák. 248/1995 Sb.
Bankovní spojení: 35-0326790217/0100 Komerční banka Nový Bydţov

Pečovatelská služba….
Identifikátor služby: 9199716
Kapacita: 90 klientů
Cílová skupina: osoby s mentálním postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se
zdravotním postiţením, senioři.
Věková struktura cílové skupiny: osoby s mentálním, zdravotním a tělesným postiţením od
18 let výše, senioři od 65 let výše.
Cílem je: Je zabezpečit plnohodnotný ţivot seniorů v domácím prostředí a pomoci jim
zachovat přirozené sociální vazby a ţivotní návyky.
Pracovní doba:pondělí aţ pátek: 7.00 – 18.00 hod.,
sobota a neděle: 7.00 - 12.00 hod. -dále dle potřeby a individuální domluvy.
Víkendové služby: provádíme ranní hygieny dále dle potřebnosti a dohody s klientem.
Pečovatelská sluţba pokrývá celé ORP Nový Bydţov.
V roce 2021 byly do financování sluţby zapojeny všechny obce ORP Nový Bydţov – coţ je
s Novým Bydţovem 23 obcí. Ze zapojených obcí se poskytovala péče klientům v obcích
Hlušice, Luţec nad Cidlinou, Měník, Nepolisy, Ohnišťany, Skřivany, Smidary, Starý Bydţov,
Šaplava a Vinary, Skochovice, Stará Skřeněř, Kobylice, Petrovice, Babice, Barchov.
1) Přehled počtu klientů
Počet klientů kteří využili službu: 135 z toho 32 mužů,
Průměrný věk klientů: 76
Počty zajištěných obědů v roce 2021:
4 744 ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydţov
1 151 ks–dietní stravy z nemocnice Nový Bydţov
Péče zajišťována vozidly:
Ford Tourneo Connect1 : najeto 10 408 km
Ford Tourneo Connect2: najeto 13 992 km
Škoda Roomster: najeto 1 263 km
Dacia Dokker: najeto 8 499 km

V porovnání s rokem 2020 bylo v roce 2021 najeto o 9 881 km méně – výrazně se projevila
pandemie Covid-19 – a to úbytkem klientů v počtu 52 z důvodu úmrtí, odchodu do DD,
případně byli dlouhodobě hospitalizováni. Sluţba byla nucena omezit péči z důvodu
nouzového stavu a nedostatku personálu, který podlehl nákaze nebo proto, ţe pečující rodiny
v obcích správního obvodu zůstaly doma a také z obav klientů moţného přenosu nákazy
Covid -19.

Pandemie v roce 2020, tak i v roce 2021 způsobila vyšší náklady na pořízení ochranných
pomůcek pro pracovníky. Zvýšené náklady byly uplatněny v dotačních titulech:
MPSV dotace Covid „E“ ve výši 63 425.-Kč.
Pracovníci v přímé péči obdrţeli mimořádné odměny od MPSV dotace Covid „C“_ ve výši
505 096,-Kč.

Centrum denních služeb….
Denní centrum
Identifikátor služby: 4547815
Kapacita: 14 klientů
Věková struktura klientů:mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři
Cílová skupina: osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři
Cílem je:podpora dosavadního způsobu ţivota a pomoc v denním zařízení – pro osoby, které
pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou ţít zcela samostatně- pomoci rodinám s péčí o
jejího člena a tím umoţnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.
Pracovní doba:pondělí –pátek 7.00-15.30 hodin
Služba je určena pro ORP Nový Bydžov – 23 obcí.
Klienti byli sváženi z obcí: Nepolisy, Nový Bydţov, Starý Bydţov
V roce 2021 vlivem pandemie Covid-19 bylo na základě rozhodnutí vedení z důvodu nákazy
v zařízení Covid-19 uzavřena „Domovinka“ – sluţba pro denní pobyty klientů, v termínu od
22.11.-.31.12.2021, SOH pro zajištění hygieny klientů bylo v provozu. V průběhu roku byla
návštěvnost „domovinky“ malá, obavy z nákazy zanechaly na sluţbě následky – rodiny se
báli o své blízké, a tak klesl zájem o sluţbu, popř. omezili frekvenci dojíţdění do sluţby na
minimum, v období leden aţ březen byla nakaţena Covidem-19 velká část pracovníků..
Vlivem tohoto Centru denních sluţeb poklesl příjem od klientů a ze strany MPSV byla
poskytnuta Dotace Covid „C“ ve výši 53 104,-Kč ( z toho 27 104 .-Kč na zvýšené náklady a
26 000.-Kč dorovnání výpadku zdrojů) .
1) Přehled počtu klientů
Počet klientů, kteří využili službu:15 z toho 2 muži,
Průměrný věk klientů:79 let

Odlehčovací služba…
Identifikátor služby: 6749255
Kapacita: 9 klientů
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři
Posláním odlehčovacích služeb (pobytová forma)
Je umoţnit odpočinek rodinám pečujícím o plně závislého člena rodiny, eventuelně
hospitalizaci či dovolenou pečující osoby, přičemţ závislým členem je senior nebo tělesně či
zdravotně postiţený.Odlehčovací služby znamenají moţnost, ţe bude o klienta postaráno na
přechodnou dobu např. jeden týden ale i více týdnů (dle konkrétní domluvy) v našem zařízení.
Poté se klient vrací zpět do svého domácího prostředí. Tuto sluţbu můţe pečující rodina dle
potřeby vyuţít opakovaně. Sluţba je primárně určena pro Královéhradecký kraj, zejména
ORP Nový Bydţov.
Cílová skupina: Odlehčovací sluţba se zaměřuje na péči o seniory, zdravotně a tělesně
postiţené, jejichţ stav vyţaduje nepřetrţitou péči druhé osoby (nevyţadující lékařskou péči),
o které pečuje rodina a jsou z regionu Novobydţovsko, v případě volné kapacity lze
poskytnou sluţbu i klientovi mimo toto území.

Cílem je: Umoţnit pečující rodině nezbytný odpočinek. Poskytnout podporu a tím zlepšit
psychický stav uţivatele sluţby i jeho rodinných příslušníků. Zprostředkovat kontakt se
společenským prostředím.
Pracovní doba: nepřetrţitý provoz
1)Přehled počtu klientů
Počet klientů kteří využili službu: 40
Průměrný věk klientů:86 let

Počet
klientů
Obložnost
lůžek

2021
40

2020
44

2019
60

2018
66

2017
62

2016
40

2015
43

2014
53

2013
48

93%

95%

97%

98%

94%

98%

92%

98%

95%

Klienti podle místa bydliště:
Královéhradecký kraj: 40 klientů
z toho ORP Nový Bydžov: 14 klientů (Nový Bydžov, Starý Bydžov, Smidary, Nepolisy, Lužec
n/C, Vinary, Humburky, Skochovice
Ostatní – Chlumecko, Hradecko, Jičínsko, Nechanicko

Poskytnutá služba s počtem klientů do:
Do 10 dnů
3

Do 31 dnů
7

Do 90dnů
17

Do 91 dnů a více
13

75-80 let
7

81-90 let
17

91 a více let
15

Věková hranice klientů
19-74 let
1

Počet klientů podle stupně závislosti:
Bez závislosti
Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
Stupeň IV.

16 klientů, kteří
měli příspěvek na
péči v řízení
4
12
7
1

V tomto roce při propuknutí pandemie sluţba nadále běţela, v období leden aţ duben byl
zastaven příjem nových klientů a po dohodě s rodinou, která se nemohla starat o své blízké ať
uţ vlivem karantény, zdravotních obtíţí, nebo pracovních důvodů bylo nabídnuto pokračování
péče tak, abychom neuvedli osoby blízké ještě v prohloubení dalších nepříznivých situací. Od
počátku pandemie byla dodrţována přísná opatření. Klienti se pohybovali pouze v rámci
oddělení Odlehčovací sluţby, byl vydán zákaz návštěv klientů v období leden aţ duben,
návštěvy probíhaly přes okno – sluţba je umístěna v přízemí, tak klienti nebyli izolováni od
svých blízkých. Pečovatelky nosily roušky, dezinfikovaly si ruce při kontaktu s klientem a
staraly se o dezinfekci všech prostor Odlehčovací sluţby v průběhu dne.
V listopadu 2021 se bohuţel sluţbě nákaza nevyhnula a nakaţeno bylo všech 9 klientů a jeden
pracovník. Sluţbu zajišťovali i pracovníci terénních sluţeb.
Zvýšené náklady na pracovní pomůcky a dezinfekci byly uplatněny v dotačních titulech:
MPSV dotace Covid „E“ ve výši 27 104.-Kč.
Pracovníci v přímé péči obdrţeli mimořádné odměny od MPSV dotace Covid „C“
ve výši 444 886,-Kč.

NZDM DoPatra
NZDM DoPatra, Karla IV. 83, 504 01 Nový Bydţov, dopatra@email.cz, 495 260 704
www.dopatra.cz
Úvod
V Nízkoprahovém
zařízení
pro
děti
a
mládeţ
DoPatra
fungují
2 kluby, klub Čásek (6 – 12 let) a klub Čas (13 – 26 let). NZDM DoPatra je registrováno jako
jedna sociální sluţba, rozdělení těchto klubů je interní záleţitostí provozu. Pracovníci
v sociálních sluţbách dětem pomáhají s tématy, které se týkají školy, jejich budoucího
uplatnění na trhu práce, bydlení. Rovněţ pomáhají i s dalšími situacemi, které vyplývají z
dětství a dospívání, s nimiţ si děti a mladí sami nevědí rady. NZDM DoPatra pracuje s
neorganizovanými dětmi a mladými lidmi od počátku školní docházky do 26 let, kteří
pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Nového Bydţova a blízkého okolí.

Poslání
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v
ţivotním způsobu dětí, mládeţe a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku
6 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být
dětem, mládeţi a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohroţené sociálním
vyloučením nápomocni, aby dosáhli příleţitostí a moţností, které by jim pomohli plně se
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního ţivota společnosti a ţít způsobem, který je
ve společnosti povaţován za běţný.
Cíle:
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvyšovat schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnotu vzdělání
Činnosti
Sluţba je poskytována v souladu s právní úpravou dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních sluţbách
a naplňuje činnosti dle Standardů kvality sociálních sluţeb.





Činnosti vyplývající ze zákona:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V roce 2021 navštívilo NZDM DoPatra celkem 103 dětí, mládeţe a mladých dospělých ve
věku 6 – 26 let, z nichţ 68 bylo uţivatelem sluţby. Bylo poskytnuto celkem 3 051 sluţeb při
1 334 kontaktech. Z poskytovaných sluţeb uţivatelé nejvíce vyuţili zajištění podmínek pro
přiměřené vzdělávání (pomoc se školou) a to o 14%více neţ volnočasové aktivity, které letos
skončily na 2. místě v počtu poskytnutých sluţeb. Jako třetí letos skončily kontaktní
rozhovory, těch bylo 467.
V roce 2021 dále pokračovala celosvětově pandemie Covid-19. V ČR s tím bylo spojených
mnoho zákazů a omezení sluţeb. V klubu jsme aktuálně reagovali na situaci ve školství –
uzavřené školy, on-line výuka. A to změnou otevírací doby tak, aby se zde uţivatelé mohli
připojit na on-line výuku uţ od 8:00. Tím pádem došlo i k omezení odpoledního klubu.
Pro nedostatek výpočetní techniky jsme navázali novou spolupráci se školami. Ty nám
zapůjčily svou výpočetní techniku (notebooky, tablety) pro své ţáky, kteří se zde připojovali
k on-line výuce. Většina uţivatelů doma nemělo připojení k internetu anebo zde bylo riziko
poničení či ztráty ve vlastnictví u nich doma.
Vzhledem k tomu, ţe mnoho uţivatelů je z multiproblémových rodin, které jsou zpravidla
nízkopříjmové, i nadále jsme pomáhali tisknout domácí úkoly a zaslanou látku k výuce,
kterou uţivatelé dostávali v elektronické podobě ze školy. Kontakt s uţivatelem při předání
vytištěného materiálu probíhal bezkontaktně, tzn., ţe uţivatel zazvonil a telefonem se ohlásil,

následně odstoupil od dveří alespoň 2 metry a pracovník mu před zařízení poloţil tištěné
učivo. Uţivatel si ho přebral a odešel. Pokud si nevěděl s domácími úkoly rady, pracovník mu
látku vysvětlil a mohl si je zde vypracovat. Nutno podotknout, ţe u mnoha uţivatelů, kde se
rodiny vyznačují především nízkou vzdělaností, byl pracovník klubu jediný, kdo jim mohl
probíranou látku vysvětlit, aby ji lépe pochopili. Od podzimu se situace opět opakovala, kdy
většina tříd byla v karanténě. Pracovníci NZDM pomáhali uţivatelům s domácími úkoly či
vysvětlení látky telefonicky, emailem nebo přes sociální sítě.
V červnu uţ bylo umoţněno otevřít oba kluby. Pracovníci se vţdy řídili aktuálním nařízením
vlády a doporučenými postupy, které zasílala pravidelně Asociace poskytovatelů sociálních
sluţeb. Při otevření ambulantní formy NZDM bylo nutné dodrţovat hygienická pravidla,
například:


Zaměstnanci si po příchodu do zaměstnání umyli a vydezinfikovali ruce. Po celou
dobu pracovali v roušce. Při kontaktu s uţivatelem měli roušku nasazenou po celou
dobu a po ukončení tohoto kontaktu (před příchodem dalšího uţivatele) si roušku mění
za novou.
 Zaměstnanci vydezinfikovali po odchodu uţivatele plochu (stůl, ţidli, klávesnici
počítače a pouţité pomůcky, např. propisky, tuţky, pastelky, společenské hry), aby
bylo stanoviště připraveno na dalšího uţivatele.
 Uţivatel při vstupu do zařízení musel mít zakryté dýchací cesty a byla mu změřena
teplota. Pokud neměl zvýšenou teplotu a nevykazoval respirační onemocnění (rýma,
kašel) mohl vstoupit dál do prostoru NZDM. Při vstupu (nahoře na chodbě u botníku),
kde je umístěn stojan s dezinfekcí, si povinně dezinfikoval ruce. V případě, ţe uţivatel
přicházel do zařízení pro pomoc se školou, a vykazoval známky onemocnění, nemohl
být do NZDM vpuštěn. Byl mu nabídnut telefonický kontakt.
Taneční krouţek Děti z města v roce 2021 skoro vůbec neprobíhal. Z bezpečnostních důvodů
jsme v klubu netancovali a nepořádali jarní ani vánoční výstavu. Zato ale, kdyţ se vţdy
situace trochu zlepšila, probíhalo několik akcí ve vnitřních prostorách klubu. Například
„Loučení s prázdninami“, „Halloween“, „Faktor Strachu“ a nově „Čertoviny“.
V průběhu roku probíhaly besedy a to na téma: „Hygiena a Covid19“, „Bezpečný sex“,
„Karanténa a izolace“, „Kouření“, „Ochrana ţivotního prostředí“, „Vodní plochy
novobydţovska“, „Bezpečnost u vody“, „Recyklace“, „Volby“, a „ Pravidla v klubu“.
Při skupinových, kontaktních a individuálních rozhovorech jsme si s dětmi a mladými
dospělými povídali o základních faktech ohledně koronaviru/COVID-19, seznámili jsme je se
základními pravidly ochrany. Řešili jsme problémy ve škole a doučování a samozřejmě jak
trávit svůj volný čas.
V létě si NZDM DoPatra pro děti připravilo prázdninový projekt „Vodní svět“. V rámci
tohoto tématu jsme si s dětmi povídali o ochraně ţivotního prostředí, recyklaci, o vodních
plochách v NB a okolí, o bezpečnosti u vody a o fauně a floře ve vodě. Na toto téma jsme si
uspořádali výtvarnou soutěţ.
Z kraje podzimu jsme se zapojili do celostátní akce „Týden nízkoprahových klubů 2021“.
Zájemci se mohli zapojit do výtvarných dílen, zahrát si fotbálek, stolní tenis či zapojit se do
běţných činností, které NZDM DoPatra nabízí. Dále se seznámit s kompletní nabídkou

sociálních sluţeb, s pracovníky a prostory, kam mohou děti po škole přijít trávit svůj volný
čas, nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací či poplatků.
Letos jsme poprvé v NZDM slavili Mikuláše, a to akcí „Čertoviny“ a to i s čertem a
Mikulášem.

Klub Čásek
Klub Čásek je určen pro děti a mládeţ v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 12 let.
V roce 2021 ho navštívilo 46 zájemců a uţivatelů, proběhlo 651 kontaktů, při kterých bylo
poskytnuto 1 120 sluţeb.
Klub Čas
Klub Čas je určen pro mládeţ a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci ve věku 13
– 26 let. V roce 2021 ho navštívilo 57 zájemců a uţivatelů, proběhlo 683 kontaktů, při kterých
bylo poskytnuto 1 931 sluţeb.
V tomto roce jsme měli o 60% více zájemců o sluţbu neţ roce 2020. A nově nás navštěvovalo
více dětí z majority.
Otevírací doba klubu
Pondělí (Čásek)
Úterý (Čas)
Středa (Čásek)
Čtvrtek (Čas)

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Individuální poradenství
Pátek

8:00 – 16:00
Statistiky

docházky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Hledaná data
Počet unikátních uţivatelů
Počet prvních kontaktů
Počet kontaktů
Počet vykonaných sluţeb

Počet záznamů
muži
ženy
celkem
62
41
103
36
28
64
919
415
1334
2272
779
3051

Kolika uţivatelům poskytnuta
sluţba

62

41

Počet unikátních uživatelů v jednotlivých měsících

Počet prvních kontaktů v jednotlivých měsících

103

Počet kontaktů v jednotlivých měsících

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících

Statistiky služeb docházky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Kolika uživatelům
Druhy sociálních služeb
Počet poskytnutí
poskytnuto
Muži Ženy
Celkem Muži Ženy
Celkem
Základní činnosti
235
137
372
39
30
69
Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti
1363
495
1858
37
22
59
Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
166
18
184
26
6
32
Sociálně terapeutické činnosti
447
110
557
38
20
58
Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů
61
19
80
24
6
30
Celkem
2272
779
3051 nelze nelze
nelze
Personální obsazení NZDM DoPatra
Provoz zařízení zajišťovalo pět pracovníků:
 Ing. Štěpánka Holmanová – ředitelka organizace, sociální pracovník
 Bc. Hana Řeháčková, DiS. – sociální pracovník
 Aneta Vízková – pracovník v sociálních sluţbách



Štefan Buţo – pracovník v sociálních sluţbách

Profesionální tým organizace…
Provoz organizace zajišťuje 19 pracovníků.




















Ing. Holmanová Štěpánka- ředitelka organizace, sociální pracovník
Bc. Hana Řeháčková, DiS. - sociální pracovník
Hradecká Ivana -pečovatelská sluţba, denní centrum, odlehčovací sluţba
Říčanová Petra - pečovatelská sluţba, centrum denních sluţeb
Ţďárská Irena - denní centrum, pečovatelská sluţba
Grusmanová Edita - pečovatelská sluţba
Bourová Iva - pečovatelská sluţba
Pozlerová Olga -pečovatelská sluţba, denní centrum,odlehčovací sluţba
Ryglová Olga - pečovatelská sluţba
Štočková Jana - pečovatelská sluţba
Šimůnková Kateřina - pečovatelská sluţba
Zichová Monika - odlehčovací sluţba
Šteyrová Renata – odlehčovací sluţba
Peřinová Marie - odlehčovací sluţba
Laifrová Yveta - odlehčovací sluţba
Zejdová Iveta – odlehčovací sluţba
Pavlíčková Petra - odlehčovací sluţba
Buţo Štefan - NZDMDoPatra
Aneta Vízková – NZDM DoPatra od 1.2.2021

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč
Náklady (v tis.Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

13 511

13 637

Materiál
Služby
Osobní náklady
Ostatní
Odpisy
DHM

1034
1175
11040
85
113
63

Výnosy
Dotace
Ostatní výnosy

Hospodářský výsledek
126

3380
10257
-

Projekty...
V roce 2021 Duha o.p.s. realizovala tyto projekty:
1)
"Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s.“ - podpora z Operačního
programu Zaměstnanost , registrační číslo CZ 03.2.65/0.0/0.0/16_0470008154, prioritní osa
OPZ:2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Projekt byl zahájen 1.4.2018 s realizací 36 měsíců - projekt byl ukončen 31.3.2021.
Předmětem tohoto projektu byla podpora vzdělávání personálu v pobytové odlehčovací sluţbě
a přijetí 1 zaměstnance k posílení týmu odlehčovací sluţby. Záměrem tohoto projektu bylo
posílení a zkvalitnění sluţby.
2)
„ Navazující personální podpora do Odlehčovací služby Duha o.p.s.“- podpora z
Operačního programu Zaměstnanost , registrační číslo CZ 03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015029,
prioritní osa OPZ:2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Projekt byl zahájen 1.4.2021 s realizací do 31.12.2022, celkové způsobilé náklady jsou ve
výši 1 014 725.-Kč.
Předmětem tohoto projektu je personální podpora ve výši 1,0 úvazku, zaměstnanec bude
zaměstnán od 1.4.2021 do 31.12.2022, dále jsou to pak aktivity zaměřené na podporu
pečujících osob a neformální péče jsou určeny pro osoby pečující z cílové skupiny.

Pronájem prostor v o.p.s. Duha: služby klientům…
Kadeřnictví

Kontrola organizace …
Účetní uzávěrka ověřena nezávislým auditorem Ing. Františkem Cabicarem - výrok auditora
přiloţen. V průběhu roku byla provedena kontrola Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
Duha se zaměřením na kvalitu poskytovaných sluţeb a čerpání rozpočtu.

Příloha:

Výrok auditora:
Zprávu zpracovala: Ing. Holmanová Štěpánka, ředitelka Duhy o.p.s.
Schváleno Správní radou společnosti v Novém Bydţově dne: 31.3.2022

lng. FrantiSek Cahicar, K HvEzdSrnd 1374,5e0 08 lfradee l(r&love
audltsr, oan€d0cni Konroly auditonl CR e. 1511

zPRAVI rizAvlsLEHo AUDIToRA
o ovdieni 66ehi zf,vErky zarck202l
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Ov6iovani su$ekt

DUFIAo"p.s.
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Podefisban:

1

PoCet

vitsk0:
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xauditar

Revaha
Vfkazziskn ad3ty
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lng. FrantiSek Gabicar, K Hv62d6rn61374,500 08 Hradec Kr6lov6
auditor, osv6ddeniKomory auditort eR e.

tstt

ZPRAVI NEZAVISLEHO AUDITORA
o ovdieni

riietni zAvbrky za rok2021 urdeni pro sprivni radu
DUHA o.p.s.

1.

Zprilva o auditu udetni zSv6rky

Vfrok auditora
Provedl jsem audit pfito2en6 i'5dn6 [6etni z6verky spoleenosti DUHA o.p.s, EO 259 99 150,
sestaven6 na zdklad6 Ceskich ridetnich piedpis0, kter6 se skl6dd zrozvahy k31.12.2021, vfkazu
zisku a ztrAty za rok kon6[c[ 31.'12.2021 a piilohy v t6to fdetnl ziv6rce. Piiloha v fdetni z6v€rce
obsahuje zdkladni informace o spolednosti, popis pouZitfch podstatnlch 06etnich metod a dalSi
vysv€tlujlcl informace.

Podle m6ho nizoru piilo2enh fEetni z1v6rka spole6nosti DUHA o.p.s. za rok konEici 31. 12.
2A2I podAvt v6mi a poctivf obraz aktiv a pasiv k 31.12.2t21, nflkladri a v'fnos& a v.fsledku
jeiiho hospodaieni a pen6Znieh tokri za rok koniici 31. 12. 2O21 a je sestavena ve vSech
vfznamnfch (materiSlnich) ohledech v souladu s fdetnimi piedpisy.
Zilklad pro virok
Audit jsem provedl v souladu se z6konem o auditorech a standardy Komory auditor0 eesk6 republiky
pro audit, ktenlmi jsou mezin6rodni standardy pro audit (lSA), pfipadn6 dopln€n6 a upravend
souvisejlcimi aplika6ntmi dolo2kami. V souladu se z6konem o auditorech a Etickfm kodexem pfija$m
Komorou auditorri eesk6 republiky jsem na spolednosti nezdvisli a splniljsem i dal5i eticke povinnosti
vyplfvajici z uvedenfch piedpis0. Domniv6m se, Ze d0kazni informace, kter6 jsem shromdZdil,

poskytuji dostatednf a vhodni z1(ad pro vyj5dieni m6ho v,.froku.

2.

Zprilva o posouzeni ostatnich informaci

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zdkona o auditorech informace uveden6 ve
vf rodni zprAv5 mimo Udetni z6v6rku a tuto zprdvu auditora.
V rimci ov6iov6ni 06etni zAvbrky jsem se sezn6mil a posoudil vfrodni zprlvu spolednosti DUHA
o.p.s. za rok2021 a na z6klad6 proveden6ho posouzeni, poznatk0 a pov6domi o spole6nosti uvddim:

Informace ve rnfrodni zpr6v6 spolednosti DUHA o.p.s., kter6 popisuji skute6nosti, jeZ jsou
piedmEtem zobrazenl v ildetni zlvdrce, Jsou ve v$ech -vyznamnych (materiilnfchf ohledech
v soufadu s fEetni z6v6rkou, ve virodni zprlv6 jsem neziistil ZidnS v'.fznamn6 (materi6lni]
nesprivnosti a vfro6ni zprlva byla vypracov6na v souladu s 6esh.fmi piedpisy.

3.

Odpov6dnost za sestaveni udetni z6v6rky

za sestaveni Ueetnl z6v6rky podivajici v6rnf. a poctivf obraz
pledpisy,
a za vnitlni kontrolni system, kteff povaZuje za nezbytny pro
v soutadu s ceskymi rieetnimi
'ne6Osahovala
zpfisoben6
ReOitett<a spole6nosti odpovidd

sestaveni ri6etni z1v1i11y, dOy

uiznamn6 (materialni) nesprdvnosti

podvodem nebo chybou.
Reditetka spotecnostije povinna posoudit pfi sestavovSni rlcetni z6v€rky, zdaie spolednost schopna
lloze 06etni z6v6rky zdleZitosti tfkajicl se jejiho
nepietrZit6 irvat, a
o trv6nl pii sestaveni Ueetni z6v6rky, s v.fjimkou
nepietrZit6ho trvani
nosti nebo ukondeni jeji oinnosti, resp. kdy nema
pfi'padu, kdy

po
a
spr6vni

jinou redlnou moZnost neZ tak u6init.
Reditefka spole6nosti odpovidS za zvei$irovan6 ostatni informace,
sestavenou v souladu s Ceskimi privnimi piedpisy

4.

14.

za vyroeni zprAvu spolednosti,

Odpovddnost za audit udetni ziv6rky

Auditor odOovid6 za provedeniauditu Uietni zAvErky v souladu se z6konem o auditorech a standardy
fomory jiiOno* eeine repubtiky pro audit, Xterfmi jsou mezin6rodni standardy pro audit (lSA)'
pfipadne doplnene a upraven6 souvisejicimi aplika6nimi doloZkami. V souladu se zikonem o

aubitorecn

a

Etickfm kodexem pfUatfni Komorou auditorfr eesk6 republiky.

je

povinen

bit

na

spole6nosti nezdvisif a splnit i dal5i etickd povinnosti vyplivajici z uvedenich piedpisil-

Auditor

je

povinen ziskat piim6ienou jistotu, Ze 0detni z6v6rka jako celek neobsahuje vlznamnou
auditora obsahujici
chybou

a
nen
vfdetniz
viznamnou (materiSlni) nespravnost. Nesprivnostl mohou vzni
pbvaZuji se ia rnyznamne lmateridlni), pokird lze redln6 piedpok
0detni zdv
mohly ovlivnit ekonomick6'rozhodnuti, kterd uZivat

(materi6in
vyrok. Pti
souladus

m6ne

116

Auditor je povinen uplatfiovat b€hem cel6ho auditu riCetni ziwlrky
ptedpisy odborni fsudek a zachovdvat profesni skepticismus.

audit proveden! v
pilpadnouexistujlci
d0 nebo chyb a
nebo v souhrnu
pfijmou'

v souladu s vi5e

uvedenfmi

Ddle je povinnostl auditora:

.

ldentifikovat a vyhocfnotit rizka vfznamn€ (materidlni) nespr6vnosti Udetnf zaverky zp{tsoben6
podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujicl na tato rizika a
ziskat dostatedn6 vhodne d0kazni informace, aby na jejich z6klad€ mohl vyjadfit Wrok
je
Riziko, Ze neodhall vyznamnou (materi6tnf) nespr6vnost, k nlZ do5lo v dfrsledku podvodu,
protoZe
v€t5l neZ riziko neod-haleni ufznamne (materiSlni) nesprdvnosti zp0soben6 chybou,

j

sou6dsti podvodu mohou byt tajne dohody (koluze), falSovini, 0mysln6 opomenuti,
nepravdivd prohldSen i nebo obchdzen i vnitinich kontrot.

o

Sezndmit se s vnitinim kontrolnim systdmem spoleenosti relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, aby mohl navrhnout auditorske postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti, nikoli
aby mohl vyj6dfit nlzor na 06innost jejiho vnitiniho kontrolnlho syst6mu.

r

Posoudit vhodnost pouZitfch f6etnich pravidel, piimEienost provedenich riCetnich odhad& a
informace, kter6 v t6to souvislostijednatel spoleenosti uvedlv piiloze ridetni z6vErky.
posoudit vhodnost pouziti ptedpokladu nepletrZit6ho trvdnl pii sestaveni Ueetnf zdv6rky
jednatelem a to, zda s ohledem na shromiZddn6 dfikaznl informace existuje v'.fznamn6
zpochybnit
imateriSlni) nejistota vyplivajici z udSlosti nebo podminek, kter6 mohou ufznamnE
vfznamnd
Ze
takovd
l<
z6v6ru,
dojde
JestliZe
ichopnost-sp6teenosii' nepietrZit6 trvat.
na
informace
auditora
je
jeho
ve
zpr6vd
povinnosti
upozornit
(materi6lnl) nejistota existuje,
piiloze 06etni ziv6rky, a pokud tyto i

.

NaSe zivEry $kajici se schopnosti
macl, kter6 jsme ziskali do data na
udilosti nebo podminky mohou v€st k tomu, Ze spolednost ztrati schopnost nepietrZit€ trvat.

.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, Olen6ni a obsah 06etni z5v6rky, vdetnE piilohy, a d6le to, zda
uSetni z1v}rka zobrazge podkladove transakce a ud6losti zpirsobem, kteni vede k vErn6mu
zobrazeni.
Povinnosfl auditora je t6Z informovat fe(titele spolecnosti o planovanem rozsahu a nadasoveni auditu
a o viznamnfch zji5t€nich, kter6 v jeho prfrb€hu u6inil, vdetnd zjistEnich r4Tznamnfch nedostatk0 ve
vnitinim kontrolnlm syst€mu.
Auditor je povinen se sezndmit v rSmci ov6fovSnf ridetnf zdvErky s ostatnimi informacemi, ti. s vlro0ni
zprdvou, a posoudit, zda ostatni informace nejsou ve viznamn6m (materi6lnlm) nesouladu s [6etni
zbv6rkou 6i s jeho znalostmi a pov6domim o 06etnl jednotce ziskanf mi b6hem prov6d6nl auditu nebo
zda se jinak gto informace ne1evi jat<o vfznamn6 (materi6lnd) nesprdvn6. Tak6 je povinen posoudit,
zda ostatni informace byly ve v5ebh vfznamnfch (materiSlnich) ohledech vypracov6ny v souladu
s piisluSnimi pr6vnimi iiedpisy. Timto posouzenlm se rozumi, zda ostatni informace splnuji

ptedpist na formdlni nileZitosti'a postup vypracovdni ostatnlch informacl
v kontextu rnfznamnosti (materiality), tj. zda piipadne nedodrZeni uvedenfch poZadavk0 by bylo
pdZaCavt<y prdvnlch

zp0sobil6 ovlivnit risudek din6nf na z6klad6 ostatnich informacf.

Datum

vydini

zprAvy'.

28.2.2022

lng. FrantEek Gabicar
auditor. osv6d6eni KA eR d. 1511

4

rozvaha podle PiilohY d.
ryhl65ky 6. 504/2002 Sb.

N6zev, sidlo a pravni forma U6etnl
iednotky

1

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

DUHA, o.p.s. Obecn6 ProsPESr
Julia Fudika 873
Nou.i BydZov
504 01

ke dni 31.12.2021
(v celfch tisicich Kd)

teo

lldetn i jednotka doru6i:
1

x piislu5n6mu fin. orgdnu

25999150

Oznadeni

AKTIVA

a

b

A. il.

celkem
nehmotnymaietekcelkem
Dlouhodobf
Drobnf dlouhodoby nehmotny majetek
Dlouhodob! hmotn! majetek celkem

A. il.4.

Hmotne movit6 v6ci

A.

Drobnf dlouhodoby hmotny

Dlouhodoby maietek

A.
A.

A. 1.4.

11.7.

A. il.9.
A. IV.

a

i6dku

Stav k prvnimu dni
Udetniho obdobi

Stav k posled. dni
06etniho obdobi

c

1

z

dislo

Soucat A'l' aZ A'lV'

1

123

oq

SoudetA'l'1' aZA'l'7'

I

25

25

Soudet

A'll'1'

aZ

jejich soubory

majetek
majetek
hmotny
dlouhodobf
Nedokon6eny
Oprevky k dlouhodob6mu majetku celkem

25

25

20

2 996

3 104

(022',)

13

937

937

(028)

16

2 059

2082

P42')

18

(018)

A'll'10'

Soudet A'lV'1' aZ A'lV'1'l

majetku

(078)

85

40

-2 898

-3 034

32

-25

-25

35

-814

-927

A. tv.4.

OprAvky k drobndmu dlouhodob6mu nehmotn6mu

A. |v.7.

Oprevky k samostatnfm hmotnlm movitt/m vdcem
a ioubortm hmotnVcir movitVcli

(082)

A. tv. 10.

Opr6vky k drobnemu dlouhodob6mu hmotn6mu

(088)

?t

-2 059

-2082

B.

Kr6tkodobi majetek

Sou6et B'l' aZ B'lV'

41

3 601

3 579

Bl.

ZSsoby

Soucet B'l'1' aZ B'l'9'

51

400

400

B. t.9.

Poslrytnut6 zdlohy na

(314)

50

400

400

Soudet B'll'1' az B'll'19'

71

227

223

52

209

223

(335)

57

12

(378)

68

6

B'lll'1' azB'lll'7'

80

2945

2948

ef)

72

76

15

Q13)

73

108

Q21)

74

2761

2933

aiB'lY'2'

84

29

d

(381)

81

29

8

souiet A' ai B'

85

3724

3674

B. il.
B. il. 1.
B.

il.6.

B. ll. 17.
B.

il.

B. ilt. 1.
B. ilt. 2.
B. ilt. 3.

B. IV.
B.

tv.'l

v6ci

celkem

celkem

zdsobY
Pohled6vky celkem
Odbdratel6
Pohled6vky za zamestnanci
Jin6 pohleddvky
Kr6tkodobf financni majetek celkem
Pen62ni prostiedky v Pokladne
Ceniny
Pen6Zni prostiedky na 0dtech
Jin6 aktiva celkem
Nakbdy ptlstich obdobi
Aktiva celkem

majetku

(311)

Soudet

Sou6et B'lV'1'

b

a

celkem
Jmdnl celkem
Vlastnljmdni
Fondy
Vfsledek hospodaieni celkem
Udet vfsledku hospodaieni

A.L
A. t.

1.

4.1.2.
A. il.
A. ll.

1.

A.ll.2.

Visledek hospodaieni ve schvalovacim

B.

Gizi zdroje

B.

il.

B. ilt. 1.
B. ilt. 3.
B.

ilt.4.

B. ilt. 5.

Prijate

c

3

Soudet A.1.1. aZ A.1.3.

90

1 891

2 184

(901)

87

759

759

(911)

88

1 132

1 425

Soudet A.ll.1 aZ A.ll.3.

94

132

126

(963)

o4

x

126

(931)

92

132

X

B.lV.

oq

I

701

136,4;

129

1

701

1 304

ai

z6lohy

z6vazky
Zam6stnanci
Ostatni

B.

il.7.

ZAvazky k institucim soc. zabezpeeenf a veiejndho zdrav.

B.

il|.9.

Ostatni plim6

poji5tdni

dand
rozpodtu

B. ilt. 13.

Zevazky vevzlahu k rozpodtu org6n0 [zem. samospr.

B. ilt. 17.

8.m.22.

Dohadn6 Uety

4

2310

Soudet B.lll.1. aZ B.lll.23.

Z6vazky ve vztahu k stdtnfmu

dn\

ldetniho obdobi '

2023

Soudet B.l.

B. ilt. 12.

Stav k posled.

86

ilzenl

celkem
Kratkodobe zevazky celkem
Dodavatel.

Stav k prvnimu dni
0eetniho obdobi

Souiet A.l. ai A.ll.

Vlastni zdroje

A,

i6dku

dislo

PASIVA

Oznadeni

celk0

(321\

106

48

41

(324)

108

20

20

(325)

109

24

27

(331)

110

433

446

(336)

112

239

229

(U2)

114

61

(346)

117

29
144
155

(348)

118

153

Jinezevazky

(379)

122

451

pasiwl
Pasiva celkem

(389)

127

272

273

Sou6et A. aZ B.

134

3724

3 674

I

,.
Prdvni forma 0tetnl jednotky

Obecn6 prospdSn5 spole6nost

Pledm6t podnikdni

Poskytov6ni soci6lnich sluZeb podle
zfikona 6. 108/2006 Sb.

"rila

5il,i
r::1

:6'l

i \tl,

dlc'-'
491 180

likazzisku a zltety

/

.oodle Piilohv 6. 2
vyhliti;ky 6.ioqtzooz

N6zev, sidlo a prdvni forma 06etnl
iednotky

WxazasKu

A zrRArY
v pln6m rozsahu

sv.

DUHA, o.p.s. Obecn6 prosp65r
Julia Fudika 873

Nou! BydZov

ke dni 31.12.2021

504 01

(v celfch tisicich Kd)
Udetni jednotka doru6i:
1

teo

x piislu5ndmu finandnlmu org6nu

259991 50
e innosti
e islo

TEXT

Oznaeeni

i5dku

Hlavni

Hospod5isk5

Celkem

5

6

7

A.

NAklady

1

A. t.

Spotiebovan6n6kupyanakupovan6sluZby SoudetA.l.1.aZA.l.6'

2

2210

2210

Spotieba materialu, energie a ostatnich neskladovanych doddvek

J

10u

1 034

A.1.2.

Prodand zboZl

4

A. t.3.

Opravy a udrZov6nl

5

72

72

A. t.4.

Ndklady na cestovn6

6

A. t. 5.

N6klady na reprezentaci

7

6

6

A. t.6.

Ostatni sluZby

8

1 098

1 098

A. II.

Zm6ny stavu z6sob vlastni Cinnosti a

I

A. il. 7.

Zm6na stavu zdsob vlastni Cinnosti

10

A. il. 8.

Aktivace materidlu, zboZl a vnitroorganiza6nich sluzeb

11

A. ll. 9.

Aktivace dlouhodob6ho majetku

12

A.|il.

Osobni

4a

11 040

11 040

A. lll. 10.

Mzdov6 n6klady

14

8 't8s

8 185

A. il|. 11.

Zlkonne soci6ln i pojiStdn

4E

2654

2654

A. ilt. 12.

Ostatni soci6lni poji5t6ni

16

A. ilt. 13.

Zdkonn€ soci6lni ndklady

17

201

201

A. ilt. 14.

Ostatni soci6lnf n5klady

18

A. IV.

Dan6 a

A. tv. 15.

Dan6 a poplatky

A. V.

Ostatni

A. V. 16.

Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penele

22

A. V. 17.

Odpis nedobytn6 pohled6vky

23

A. V. 18.

N6kladov6 0roky

24

A. V. 19.

Kursov6 ztraty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a Skody

4.V.22.
A, V!,

A. l.

1

aktivace

nSklady

Soudet A.ll.7. aZ A'11.9.

Sou6et A.lll.10. az A.lll.14'

i

poplatky

19

?

20

3

a

21

83

83

27

80

80

Jin6 ostatnl ndklady

28

3

J

Odpisy, prodany majetek, tvorba a pouZiti rezeru
Soudet A.V1.23. aZ A.Vl.27
a ooravn'ich ooloZek

29

176

176

Odpisy dlouhodob6ho majetku

30

176

176

A.V!.24.

Prodani dlouhodobf majetek

31

A. Vt.25.

Prodan6 cenn6 papiry a podily

32

A. Vl. 26.

Prodani materi6l

33

4.Vl.27.

Tvorba a pouZitl rezerv a opravnfch poloZek

34

A. Vll.

Poskytnut6

A. Vil. 28.

Poslrytnut6 elenskd plispEvky a piisp€vky zUetovane mezi
oroanizadnimi sloZkami

A.

V|.23

n6klady

Hodnota A'1V.15.

Soudet A.V.16. aZ 4.V.22.

piisp6vky

Hodnota A.Vll.28.

35
36

e innosti

TEXT

Ozna6eni
A. VIII.

Vilt.29

A.

e isto

iSdku

Dai z piijm0

Hodnota A.Vlll.2g.

Dafi z plljm0

Neklady

celkem

Soudet A.l. aZ A.Vlll.

41

10 258

10258

42

10 258

10 258

Provozni dotace

B. il.

Pfijat6

8. I.2.

Plijat6 piispdvky zridtovan€ mezi organizadnimi sloZkami

44

B. il. 3.

Piijat6 piisp€vky (dary)

45

Piijat€ dlensk6 pllsp6vky

46

B. ill.

Tdby za vlastni Wkony azazbo2i

47

B. lv.

Ostatni vf

dotace

Hodnota

piisp6vky

B.1.1

Soutet B.ll.2. aZB.ll.4.

nosy

Soudet B.|V.S. aZ 8.1V.10.

43

Smluvnl pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penab

49

B.

tv.6.

Platby za odepsan6 pohled6vky

50

B.

tv.7.

Vynosove oroky

51

B.

tv.8.

Kursov6 zisky

52

B.

|v.9.

Zuetovani fond0

53

B. tv. 10.

Jin€ ostatni u.fnosy

54

B. V,

Tri;by z prodeje

8.V.11

TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku

B. V. 12.

TrZby z prodeje cennych paplrt a podlltJ

57

B. V. 13.

TrZby z prodeje materialu

58

Vynosy z kr6tkodob6ho finanEniho majetku

59

Vynosy z dlouhodob6ho finandniho majetku

60

Vfnosy

majetku

celkem
zdandnim
zdan6ni

c.

Vysledek hospodaieni pied

D.

Visfedek hospodaieni po

Sestaveno

dne:

Sou6et 8.V.1 1 . aZ 8.V.15.

3 360

20

3 380

48

tv.5.

B. V. 15.

7

13 512

B. t. 1.

V. 14.

6

13 512

39

Provozni

B.

5

40

B. I.

B.

Celkem

38

Vinosy

il.4.

Hospod6isk5

37

B,

B.

Hlavni

55
56

Soucet B.l. aZ B.V.

61

13 618

20

13 638

l.61 - (f. 39 - f.37)

62

106

20

126

f.62 - 1.37

63

106

20

126

jednotky

Podpisow z67nam
nebo podpisow

28.02.2022

U6etnl jednotkou

icv
491 180
Pr6vni forma U6etni jednotky

Obecn6 prosp65n6 spole6nost

Piedm6t podnikdni

Poskytov6ni socidlnich sluZeb podle
z6kona e. 108/2006 Sb.

Pozn.:

-i

l
Pliloha v fietni zfvErce
spoleinosti DUHA, o.p.s. za rok202l

1. Identifikaini rftdaje
N6zev organizace: DUHA, o.p.s.
Fudikova 873,504 0l Novy BydZov
259 99 r5o
C22s999150
Den
10. iijna2003
Krajsk6ho soudu v Hradci Kr61ov6 - oddfl O, vloZka 95
Prilvni
Obecnd prosp65n6 spolednost

Sidlo:

Iio:
DIe:

vmiku:
Zaps6na:
forma:
2.

Orgdny spoleinosti a prisobnost

Statutrirnf orgiin: Ing. Stdprinka HolmanovS, ieditelka spolednosti

Sprilvni rada: Ing. Martin Koiinek, piedseda
Ing. Miloslav Mencl, mistopiedseda
Ing. Jana Bitnerov6
Dozordf rada: Ing. Marie Piibylov6
Ing. Marcela eesrlkov6
Mgr. Romana F.ehoikov6
Prrlvnf pomEry spolednosti upravuje statut vydany spr6vni radou dne 30. prosince 2003.

Obecnd prosp65n6 spolednost vznikla pied ridinnosti Nov6ho obdansk6ho ziikoniku a na
zhkladd, jeho ustanoveni v $ 3050 se nad6le iidi zikonem d. d. 24811995 Sb., o obecnE
prosp65nych spolednostech.
Lddn6 zmdny v orgiinech spolednosti ani v jejich prisobnosti,
nebyly provedeny ani zmlny v obchodnfm rejstifku.

V roce 2021 nebyly provedeny

Spolednost nenf dlen6na na organizalni ani rizemnf jednotky.
Spolednost nem6 ZLdnE vklady v

3.

jiqfch

spolednostech ani se nepodflf na

jejich iizeni.

Zakladatel spoleinosti

Zakladatelem je Mdsto Novy BydZov,

IeO 00269247,Masarykovo nrimdsti

1,

Norni BydZov.

Spolednost neeviduje Lfidnd podfly jinych osob na vlastnim kapitilu ani na rozhodovacich
pnlvech.

4.

Hlavni piedm6t iinnosti

Sb' o
Hlavnim piedmdtem dinnosti je poskytovrlni soci6lnich sluZeb podle zikona d. 108/2006
soci6lnich sluZb5ch v rozsahu:
sluZba) je pos$rtnout soci6lni sluZbu lidem, kteii se
ezpedit jejich Zivotni potieby v jejich dom6cnosti,
jejich soci6lnich kontaktti tak, aby jim byl zachovin
pomoci'
dosavadni Zivotni styl, dristojnost a jedinedny piistup v poskytovan6 podpoie a
y',itve
su.fch
ve
sv6m piirozenlm prostiedi SluZba usiluje o to, aby jejilLivatelSmohli
domovech, i pies svrij zdravobri handicap,
poslinim Centra dennich sluZeb (ambulantni sluZba) je podpora klientri v aktivnim zprisobu
je do
Livota,upeviovat a obnovovat potiebn6 sebeobsluZn6 a ment6lni schopnosti, zadlef,ovat
mistni komunity vrstevnikti a umoZnit rodinnfm piislu5niktim potiebnf das k regeneraci di
klidn6 pr6ci.

posl6nim Odlehiovaci sluZby je to pobytov6 sluZba urden6 seniorfim, osob6m s t6lesnfm
nebo zdravotnim postiZenim, kter6 maji sniZenou sobdstadnost z dtvodu vdku, chronick6ho
jejich piirozendm
onemocnEni nebo zdravofriho postiZeni, o kter6 je jinak pedovSno v
soci6lnim prostiedi, cilem je umoZnit odpodinek rodinrlm trvale pedujicim o sv6 blfzk6.
v
Nizkoprah ov6 zaYweni pro d6ti a mlidez DoPatra nabizi podporu a pomoc pii zmdn6
Zivotnim zprisobu ddti, ml6deLe amladych do
26 Iet. Nabidkou bezpedn6ho prostoru pro
d6tem, mlfudeLi a mladym dosp6lfm ze soci6
jim pomohli pln6 se
vyloudenfm n6pomocni, aby dos6hli piileZitosti a moZnosti, kter6 by
je
zapojitdo ekonomick6ho, stci6lniho ikrlto*iho Livotaspolednosti aLitzpfisobem, ktery
ve spolednosti povaZov 6n za bdiny

.

poradensk6 sluiby obdanrim a rodin6m pii ie5eni obtiinlchZivotnich situaci,
poskytovrlni soci6inich sluZeb se podrobn6ji iidi podle vyhl6sky 50512006 Sb., klerou se
prov6d6ji n6kter6 ustanoveni o soci6lnich sluZb6ch v platndm zndni.

5. Uietni zdsady

a metodY

Udetnim obdobim je kalend6ini rok.
Rozvahorni den 31.12. 2021.

Udetni zhvErka je sestavena za piedpokladu nepietrLitlho twini ridetni jednotky.
pii ridtovrini a sestavoviini ridetni zilvdrlcy postupuje ridetni jednotka v souladu se ziikonem o
ridetnictvi, vyhl6skou E. 50412002 Sb., kterou se provdddji nEkter6 ustanoveni zfkona o
ridetnictvi pio ridetni jednotky, u ktenich hlavnim piedm6tem neni podnikani a fdtuji
v soustavd podvojn6ho ridetnictvi a s deskymi tidetnimi standardy, a to podle platn6 pr6vni
ripravy pro dan6 ridetni obdobi.
jejich poiizovaci
Odepisovani dlouhodob6ho majetku je prov6d6no podle doby Zivotnosti z
ceny. PodStek odepisov6nije vZdy nasledujici m6sic po zaiazeni.

Drobnf dlouhodoby hmotny majetek v poiizovaci cen6 do 40 tis. Kd se odepisuje ve vf5i
100% pii zaiazeni.

Majetek je oceioviin v poiizovacich cenSch. Opravn6 poloZky nebylo nutno vytvriiet.
Udaje v cizichmdn5ch se nevyskytuji.
Tituly pro tvorbu rezerv se v ridetnim obdobi nevyskytly.

6. Doplilujici informace krontaze a vykazu zisku aztrfty
Pohled6vky nai.
sluZby

52 Rozvahy

ve vy5i 223 tis. Kd jsou pohled5vkami za poskytovan6 soci6lnf

klienttm.

i.

42 Yykanr zisku a ztriiy ve vy5i
rozeps6ny vdetnd ridelu a don6toru v samostatn6m odstavci piilohy.
Provomi dotace vykazovan6 na

7.

10

258 tis. Kd, jsou

Hmotny a nehmotnf majetek

Drobny nehmotny dlouhodobf majetek ve vy5i 25 tis. Kd.
Dlouhodoby hmotny majetek v PC 937 tis. Kd je odepisoviin dle odpisov6ho plinu.
Ztstatkov6 cena ke dni 3 1. t2. 2021 dini 10 tis. Kd.
Drobny dlouhodoby hmotny majetek v poiizovaci cen6 2 082 tis. Kd je plnd odepsrin.

8. Pohledivky

a zfvazl<y

Spolednost nem6 26dn6 dlouhodob6 pohled6vky, pohledilvky po splatnosti ani pohled6vky
neuvedend v roTraze.
Spolednost nem6 Ladn6 dlouhodobe z6vazky, zSvazky

v roa/aze.
Spolednost nemS Lddne splatn6 zdvazky
zabezpe(,enianivridizdravotnimpoji5t'ovn6m.

po splatnosti ani zSvazky neuveden6

vudi finandnimu riiadu, sprdvd

sociSlniho

Spolednost nem6 Lhdnf pohledrivky ani z|vazky v&di sv6mu zakladateli ani vridi dlenrim
org6nt spolednosti.

9.

Dotace

Spolednost v roce

202I piijalaprovozni dotace na zaji5t6ni provozu sociSlnfch sluZeb ve vySi:

o 4 473 tis. Kd od Ministerstva

o

o
o

pr6ce a soci6lnich vdci

3 489 tis. Kd odzakladatele, mdsta Novy BydZov
35 tis. Kd od Krajsk6ho uiadu

471tis. Kd od ostatnfch obci ROP NoW BvdZov

DUHA, o.p.s. uzaviela smlouvu

s Ministerstvem pr6ce a socidlnich vdci v r6mci operadnfho
programu ZamEstnanost na rcalizaci projektu Navazujfcf person6lni podpora do Odhledovaci
sluZby na obdobi od 1.4.2021 do 28.2.2023 v celkov6 WSi 922 tis. Kd. V roce 2021 zteto
d6stky vyderpala 415 tis. Kd.

Spoledno st neorganizo v ala Lddne veiej n6 sbirky.

10.

Vlastni kapitil

Ziskzarok2}2}

ve

qi$i l32tis. Kd byl pieveden

do rezervniho fondu.

TrZby z prodeie vfrobkri a sluieb
TrLby z hospodiiisk6 dinnosti (pron6jmy) dinily 20 tis. Kd.
11.

Trlbyjednotlivych soci6lnich sluZeb dinily celkem 3 360 tis. Kd
Vykony pedovatelsk6 stuZby - pedovatelsk6

centra
sluZeb

sluZba

I 258 tis. Kd
71 tis. Kd
I 776 tis. Kd

SluZby denniho
TrZbv z odlehdovacich

D6le jsou ve rnfnosech uvedeny pirjmy za provedeni antigennich testu ve

qi5i

24 tis. Kd.

l2.Zamilstnanci a osobni nfklady
Prum6mf piepodtenf podet zamdstnancri k 31.12. 2021 Eirrl2},ztohojeden iidici.
Vf 5e mzdov'.ich n6kla dtt za rok 2021 dinf 8 I 85 tis. Kd, z toho nrlklady na iidicfho pracovnika
381 tis. Kd.
Reditelce spolednosti nejsou kromd odm6ny zapracovni dinnost pos$rtovrlny L6dnd vyhody
ani benefrty.
dlenov6 spr6vni a dozordirady nejsou odmEf,ovrlni za dinnost v org6nech spolednosti. RovndZ
jim nebyta poskytnuta Lhdnhprijdka ani jin6 vyhody, neni snimi uzavienaL6dn6 obchodni
smlo,rva. Zaany z dlenri organti neni zam6stnancem, ani jejich rodinni piislu5nici nejsou
zamdstn6ni ve spolednosti a neuzavieli Lhdnl obchodni vAahy se spolednosti.
13.

Ostatni

Po datu ridetni zdvdrky nenastaly Lhdn6 skutednosti, kter6 by mdly vliv na stav majetku a
zivazktt,qisledek hospodaieni nebo finandni situaci spolednosti zavykazovan6 obdobi.
Vedeni spolednosti nejsou mimy Lddn6 skutednosti vdetnd dopadu pandemie covid, kter6 by
mdly mit negativni vliv na nepietrZit6 twini spolednosti.
V Nov6m BydZovd dne 28. tnora2022

Holmanov6
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