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 Tato společnost, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 0, vložka 1199, a registrovaná 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních 

služeb, č. j. MSK 116122/2013, spec. značka SOC/27914/213/Hlu 

553.1V10, 

PŘEDKLÁDÁ 

v souladu se Zákonem č. 248/1955 Sb. ve smyslu zásad zákona č. 

108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a 

sociálních věcí 
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1. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ředitel a sociální pracovník: Günther Kuboň  

Zástupce ředitele: Květa Chýlková 

Účetní Pavla Kvíčalová 

Pracovníci v sociálních službách: Květa Chýlková, Antonín Žáček,  

 Danuše Vaňková, Jana Španihelová 

Pracovnice  úklidu: Jana Šebestová 

Správní rada 

Ředitel 

Účetní 

Sociální 

pracovník 

Dozorčí rada 

Pracovníci v 
sociálních 
službách 

Přímá péče 

Pracovnice 
v úklidu 

Zástupce ředitele 

Přímý zástupce ve 
všech kompetencích 

Dobrovolníci 

Zakladatelé 
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2. Slovo úvodem 

 

 Úvodem Výroční zprávy neziskové organizace Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. dovolte několik slov o naší činnosti. 

  

Pro připomenutí - trochu historie: 

 

 Zařízení bylo založeno v září roku 1991 panem Jaromírem Křenkem, 

tehdejším předsedou okresní organizace SPMP. V roce 2014 jsme dovršili 

23letou tradici, která nás zavazuje k tomu, abychom dále pokračovali 

v poskytování služeb těm lidem, kteří nás o služby žádají.  

 

 Od 1. 1. 2014 jsme založili jako nástupnickou organizaci Handicap 

centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  

 Tímto také Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

převzalo veškeré závazky a pohledávky, včetně péče o uživatele sociálních 

služeb, v nezměněné podobě jako u denního stacionáře při OO SPMP         

Frýdek-Místek, a.s. A samozřejmě také již zmíněnou 23letou historii. 

 Denní stacionář Škola života je zařízením rodinného typu, jehož služeb 

v roce 2014 využívalo 16 uživatelů sociálních služeb. Předpokládaný počet 

uživatelů sociálních služeb v roce 2015 je 18, čímž bude naplněna kapacita 

zařízení. V současné době se k nám hlásí další zájemci o námi nabízené 

sociální služby. Proto jsme na zasedání správní rady schválili navýšení 

kapacity zařízení na 25 osob.  

 Za možnost tohoto navýšení vděčíme mimo jiné Statutárnímu městu       

Frýdek-Místek, které umožnilo provést rekonstrukci budovy B na ul. 

28. října, a Občanské volbě Plzeňského prazdroje, které zakoupilo vybavení 

těchto zrekonstruovaných prostor. Tím mohly vzniknout další dvě 

ergoterapeutické dílny. 

 Naší stálou vizí denního stacionáře Škola života, který je určen všem 

zájemcům o naši službu, je poskytnout všem lidem s mentálním postižením 

nebo kombinovanými vadami možnost žít stejný život jako všichni ostatní. 

 S přibývajícím věkem uživatelů sociálních služeb klademe hlavní 

důraz, kromě každodenního celoživotního vzdělávání, na získávání ergotera-

peutických dovedností. 
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Jedná se o pracovní terapie v jednotlivých dílnách – keramická, 

tkalcovská, výtvarná a košíkářská – a dále dílna pro výrobu smaltů, svíček a  

mýdel. Dalšími pravidelnými činnostmi jsou tělesná výchova, hudební 

výchova a zásady zdravovědy. Nedílnou součástí naší práce je důraz kladený 

na společenskou výchovu a integraci uživatelů sociálních služeb do 

společnosti ostatních spoluobčanů. 

 

 Jsme pravidelnými pořadateli letních a zimních sportovních her, 

kterých se účastní stovky závodníků s mentálním a kombinovaným 

postižením z celé ČR i zahraničí. Za dokumentární krátkometrážní filmy 

z těchto akcí – jak letních, tak zimních her – jsme získali na videofestivalech 

v Brně a Frýdku-Místku hlavní cenu, Zlatého Alberta. Za 11. ročník 

Sportovní olympiády v lehké atletice pro mentálně postiženou mládež pak 

cenu za nejlepší sportovní akci, pořádanou pro handicapované sportovce, 

v rámci ČR. 

                           

 Na základě zájmu uživatelů sociálních služeb se pravidelně také 

účastníme nejrůznějších sportovních klání v mnoha odvětvích, pořádaných 

jinými organizacemi nejen pro handicapované – kuželky, šipky, bowling, 

boccia, přehazovaná a jiné. 

Za pořádání mnoha akcí jak na poli sportovním, tak i kulturním, jsme získali 

řadu ocenění v rámci kraje i republiky. 

 

 Součástí pravidelné nabídky akcí pro uživatele sociálních služeb jsou 

týdenní rekondiční pobyty v Beskydech. V rámci nich nabízíme hipoterapii, 

masáže, relaxační programy a turistiku přizpůsobenou individuálním 

schopnostem uživatelů sociálních služeb. 

 

Kromě sportovních klání, která jsou pro uživatele sociálních služeb 

výrazným zpestřením jejich života, klademe velký důraz i na rozvoj po 

stránce kulturní a společenské tak, aby všichni měli příležitost se zapojit i do 

takovéhoto dění celé společnosti po boku ostatních spoluobčanů. 

 

 V rámci nabídky zájmových činností funguje v zařízení taneční 

kroužek, který pravidelně nacvičuje vystoupení. Ta bývají zpestřením na 

akcích nejen pro handicapované, ale i pro širokou veřejnost – na školách, 

večírcích, plesech a i jiných společenských příležitostech. 

 

 Za dobu trvání kroužku jsme vytvořili 20 tanečních vystoupení, z nichž 

jsme za dvě (Včely a Když hvězdy tančí-Mrazík) získali na videofestivalech 

hlavní ceny – sošky Zlatého Alberta v Rakovníku a Poděbradech. 

 



6 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2014 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

  

 Jsme pravidelnými návštěvníky výstav s výtvarným zaměřením, 

koncertů, divadel – jak Loutkového divadla, tak Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě. 

 

 V Galerii Pod Sovou jsme měli možnost pořádat vlastní výstavu 

výtvarných prací uživatelů sociálních služeb. Této měsíční výstavy se 

zúčastnilo okolo 1000 občanů města Frýdku-Místku. 

 Za celou dobu existence Školy života (23 let), jsme si nikdy nemuseli 

půjčit na každoroční financování provozu žádné finance, jako třeba jiné 

organizace. A to proto, že jsme byli vždy skromní nejen ve výdajích, ale také 

ve mzdových nárocích zaměstnanců. To ale v žádném případě neznamená, že 

nemůže být hůř, a to tak, aby to neohrozilo provoz a činnost stacionáře. 

 

 A proto, abychom udrželi vyrovnaný rozpočet při stejné kvalitě služeb a 

stálém zdražování energií a jiných nákladů, bude záležet i na rodičích, zda 

příspěvek na péči, který dostávají od státu, využijí zejména pro péči 

poskytovanou Školou života. Opakovaně na schůzkách s rodiči na ně 

apelujeme, aby nešetřili peníze tím, že svým dětem omezují pobyt ve 

stacionáři a tak nevyužívají jeho kapacitu. Máme radost z toho, když si 

většina rodičů váží naší práce, zvláště když vidí, jak se jejich děti do „své 

Školy života“ denně těší. 

 

 Dodejme, že poplatky uživatelů sociálních služeb za péči, činí 

v rozpočtu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., pouze 24% 

příjmu. Zbytek si pak musíme zajistit jinými způsoby. A není to lehké.  

 

 Všechny kontroly státních orgánů, které proběhly za rok 2014, 

dopadly bez výhrad. Obdobně dopadla i kontrola provedená dozorčí radou 

o.p.s. 

To je zásluhou nejen ředitele a pracovníků v sociálních službách, ale i 

účetní, paní Pavly Kvíčalové. 

                            

                             Günther Kuboň a Antonín Žáček – zakladatelé společnosti 
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3. Zasedání správní rady a dozorčí rady v roce 2014 

 

Správní rada se v roce 2014 sešla dvakrát a to dne 14. 1. 2014 a 10. 4. 
2014. 

 

14. 1. 2014 – 3. zasedání: 

 Správní rada vzala na vědomí, že veškeré závazky, pohledávky i 

veškerý majetek Školy života SPMP – tzn. vybavení budov, finanční 

prostředky a hotovost v pokladně Školy života SPMP, byly k 31. 12. 2013 

převedeny na Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., a 

prohlásila, že tento převod proběhl řádně. 

 Kontrolou plnění usnesení z druhého zasedání správní rady ze dne 4. 

12. 2013 bylo zjištěno, že toto bylo ve všech bodech splněno. 

 

Za správní radu Žáček Antonín v. r. 

Siederová Marcela v. r. 

Matušíková Alena v. r. 

 

 

10. 4. 2014 – 4. zasedání: 

Správní rada kontrolou plnění usnesení ze 3. zasedání zjistila, že přijatá 

usnesení se plní. 

 

Za správní radu Žáček Antonín v. r. 

Siederová Marcela v. r. 

Matušíková Alena v. r. 

 



8 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2014 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Dozorčí rada se v roce 2014 sešla dvakrát, a to dne 8. 1. 2014 a 10. 4. 
2014. 

 

8. 1. 2014 – 3. zasedání: 

Dozorčí rada provedla kontrolu výpisu pokladního deníku a usnesla se, že 

hotovost souhlasí se skutečným stavem finančních prostředků. 

 

Dále provedla kontrolu soupisu inventurních seznamů majetku organizace. 

Dle tohoto stavu je ke dni 31. 12. 2013 majetek organizace 906 270,70 Kč. 

 

Za dozorčí radu Chýlková Květa v. r. 

Kožušníková Alena v. r. 

Svobodová Emílie v. r. 

 

10. 4. 2014 – 4. zasedání: 

 
Dozorčí rada  

1) Nahlédla do účetních knih a dokladů a zkontrolovala tam obsažené údaje, 

2) přezkoumala Výroční zprávu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, 

o.p.s. za rok 2013, 

3) schválila Výroční zprávu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, 

o.p.s. za rok 2013, veškeré údaje v ní uvedené souhlasí se zjištěným 

faktickým stavem, 

4) seznámila s výsledkem správní radu a ředitele společnosti. 

 

 Dále konstatovala, že veškerý majetek Okresní organizace SPMP ČR, 

který byl evidován v rámci zařízení Škola života – denní stacionář       

Frýdek-Místek, dle inventurního seznamu ke dni 31. 12. 2013 v hodnotě 

918.248,70 Kč, byl převeden formou darovací smlouvy nástupnické 

organizaci Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 
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Darovací smlouva byla projednána a jednomyslně schválena výborem 

OO SPMP F-M dne 4. 12. 2013 a následně pak i členskou schůzí OO SPMP 

F-M dne 6. 12. 2013. Zápisy jsou uloženy ve složce Okresní organizace SPMP 

Frýdek-Místek, o. s. 

 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. má založen účet 

u ČSOB Frýdek-Místek: 

Číslo účtu:     260620628/0300 

Stav účtu ke dni 31. 12. 2013:  1.385,47 Kč 

  

 

Ode dne 18. 6. 2013, kdy jsme o.p.s. založili, žádné provozní náklady 
nevznikly. 

 

Za dozorčí radu Chýlková Květa v. r. 

Kožušníková Alena v. r. 

Svobodová Emílie v. r. 

 

 

4. Zprávy a vyhodnocení jednotlivých pracovišť ergoterapeutických 
dílen 

 

 
Keramická dílna 

 
 

          Keramická hlína-materiál, který se na území dnešního Japonska 

používal už před sedmnácti tisíci léty. I na území České republiky má tento 

materiál dlouholetou tradici, o čemž svědčí nález sošky Věstonické venuše. 

Keramická hlína přežila staletí a používá se dodnes k výrobě uměleckých či 

užitkových předmětů, nebo k výrobě keramiky sanitární. 

          V našem Handicap centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

používáme tento tradiční materiál v ergoterapeutické keramické dílně, která  
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uživatelům sociálních služeb slouží už přes dvacet let. Za ta léta prošla naše 

práce v této dílně určitým vývojem. Zpočátku tvořili uživatelé sociálních 

služeb z hlíny drobné umělecké předměty, např. korálky, dnes se již více 

věnujeme užitkové keramice. Vyrábíme zvonečky, meďáčky, obaly na 

květináče, misky na bonsaje, aroma lampy, čajové konvice a ponejvíce 

hrníčky bucláčky. 

         Nejen sortiment prošel vývojem, změny též doznal používaný druh 

materiálu. Zpočátku jsme používali světlé keramické hlíny s teplotou výpalu 

do 1100°C. V současné době upřednostňujeme červenou kameninu 

s teplotou výpalu nad 1200°C a to jak klasickou tuhou hlínu, tak i licí 

břečku.  Z té odléváme bucláčky do sádrových forem. Po přežahu a 

naglazování keramického střepu se hrníčky zdobí různými vzory a nakonec 

dojde ke konečnému výpalu. Kameninové bucláčky se škrábaným vzorem 

patří v současné době ke stěžejním výrobkům této dílny. 

 

          
Veškeré keramické výrobky naší dílny je možno zakoupit na Vánočních 

či Velikonočních jarmarcích na Frýdeckém zámku či přímo u nás v Handicap 

centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. Tyto výrobky se také používají jako 

propagační předměty a dárky při prezentaci našeho zařízení. 

 

 

                                                

 
                                                     Antonín Žáček - vedoucí keramické dílny 
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Textilní dílna 

 

 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – následnická 

organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Škola 

života pokračuje v tradicích této organizace, a to i v rámci pracovní činnosti 

uživatelů služeb denního stacionáře. 

 

Tato činnost je velmi pestrá. Jednou z ní je práce v dílně tkalcovské.  

Po založení bývalé organizace byly do zařízení po těžkém úsilí pracovníků 

pořízeny tkalcovské stavy až z tehdejší NDR, a to za nemalé finanční částky. 

 

 Tato snaha byla po celý čas, a také je i v tuto dobu, po zásluze 

odměňována chutí uživatelů do práce v této dílně a radostí z toho, co se jim 

v rámci jejich individuálních možností daří vykonat. 

 

 Činnost je přizpůsobena doslova všem. Začíná trháním nastřižených 

kusů látek, určených jako polotovar pro výrobu koberců. Dále pokračují 

v čištění vzniklých proužků od přebytečných nití. Tyto činnosti zvládne 

opravdu každý. S takovýmto materiálem pracujeme při tkaní koberců na 

dvou stavech různých šířek. 

 

 

 

                                 
 
  

 

Třetí stav (nejmenší) je zároveň nejobtížnějším na své ovládání. 

Vyrábíme zde ubrousky, ubrusy a podobné dekorace z vlny, bavlnek,  
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chemlonu či obdobných materiálů. Obsluhu stavu zvládají jen někteří 

z klientů. Důležitá je velmi citlivá práce prstů. Jemná motorika a její rozvoj je 

ovšem jedním ze základních cílů v rámci veškerých činností této dílny. 

Uživatelé mají možnost také rozvíjet své estetické cítění, a to při výběru a 

kombinaci barev pro nově vznikající výrobky. 

 

           

                           
 

 
 Dodavatelem kusů látek pro výrobu koberců byl v minulosti textilní 

závod Slezan Frýdek-Místek. Nyní musíme spoléhat na dobrovolné dárce, 

kteří se o naší činnosti dovídají jak z webových stránek organizace, tak z 

prezentace výrobků na výstavkách nebo jarmarcích. Všem těmto dárcům 

mnohokrát děkujeme. Stejně tak patří dík společnosti BONA HELPO, která 

se také podílí na zásobování této dílny vhodným materiálem. 

 
 

                  Květa Chýlková - vedoucí tkalcovské dílny 

 
 

 
 

                                                                                                 
Výtvarná dílna 

 

 Výtvarná dílna je jednou z ergoterapeutických dílen, ve které si 

v Handicap centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. mohou uživatelé 

sociálních služeb procvičovat jemnou motoriku a rozvíjet své schopnosti. 
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Hlavní důraz je kladen na individualitu každého uživatele sociálních 

služeb. Jde především o činnosti zaměřené na rozvoj fantazie, cítění barev, 

prociťování, poznávání nových materiálů, a to především přírodního 

charakteru. 

 

 Základní technikou je malba a kresba, které pomáhají uživatelům 

sociálních služeb vyjádřit své emoce. 

 
Svými díly pak stacionář zdobí, příkladem je naše Galerie autoportrétů. 

 

 V únoru 2014 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže We form=My 

tvoříme, pořádané občanským sdružením Kalimera, na téma Zastavit čas. 

Náš uživatel sociálních služeb, Aleš Křenek, získal za své osobité ztvárnění 

kočky jednu z cen poroty. 

 

 Oblíbenou technikou je práce s přírodními papíry z Ruční papírny 

Stará škola v Želeticích. Ti kombinují ve výrobě papír se sušenými 

bylinkami, slámou, ovocnými slupkami a lisovanými květy a barví je 

přírodními barvivy. Z těchto papírů vyrábíme přáníčka k různým 

příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, a tzv. přáníčka celoroční. Také je 

používáme při výrobě koláží a obrázků. Při práci s ručním papírem si 

uživatelé sociálních služeb zdokonalují především jemnou motoriku – stříhají 

a lepí. 

 

 Dalšími používanými technikami jsou malba na textil, tisk pomocí 

bramborových razítek a batika. V roce 2014 jsme s úspěchem pokračovali ve 

výrobě textilních tašek. Ty kupujeme v režném stavu, batikujeme (tedy 

svážeme provázky a barvíme) a pomocí šablon je uživatelé sociálních služeb 

sami malují profi barvami. K zafixování barev je třeba jejich zažehlení a tady 

uživatelé, tedy spíše uživatelky sociálních služeb, mají možnost vyzkoušet si 

žehlení.  

 

 Část roku jsme věnovali i nové technice – výrobě vitráží. Polotovary ze 

skla po předkreslení uživatelé sociálních služeb vymalovávali slupovacími 

barvami a po nalepení měděných lemů vznikly velice hezké, jemné vitráže. 

 

 V textilní dílně jsme vyráběli podložky pod čaj – pomocí bramborových 

razítek uživatelé sociálních služeb tiskli na látku dle své fantazie vzory a ty 

jsme pak vystřihli do požadovaných tvarů. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet 

stehování, kompletaci s vatelínem a konečné balení podložek a zdobení 

provázkem. 
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Dá se říci, že největší oblibu získalo plnění šitých výrobků dutým 

vláknem. Jde o velice příjemný materiál, který dostatečně procvičí jemnou 

motoriku všech. Uživatelé sociálních služeb jím plnili šitá sluníčka a srdíčka. 

Ptáčky plnili sušenou levandulí a dutým vláknem. 

 

 Výrobky jsme v roce 2014 prezentovali na akcích pořádaných jak 

Handicap centrem Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., tak na jarmarcích 

pořádaných ve městě Frýdek-Místek a obci Staříč. 

          

 

                              
                                                 Danuše Vaňková - vedoucí výtvarné dílny. 

 

 

 
Košíkářská dílna, dílna svíček a mýdel 

 
 
 V našem zařízení, Handicap centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., 

nabízíme uživatelům sociálních služeb terapeutickou činnost. 

 

  Jednou z nich je košíkářská dílna. Tuto dílnu využívají uživatelé 

sociálních služeb, kteří jsou více či méně zruční v jemné motorice, proto je i  
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činnost přizpůsobena jejich potřebám. Také technika pletení a postup je 

adekvátní individuální zručnosti uživatelů sociálních služeb. 

 

 Základním materiálem je pedig, který je možno barvit a kombinovat s 

jinými přírodními materiály, jako je elhar šňůra neboli mořská tráva, 

kukuřičné provázky či dekorativní dřevěné korálky. 

 

 Uživatelé sociálních služeb v této dílně vyrábějí košíky, tácky, podnosy, 

oplétané demižóny, lahve, dózy na luštěniny. Ale také sněhuláky, zvonečky 

zdobené přírodními materiály jako šišky, žaludy, ořechy atd. Na Velikonoce a 

Vánoce vyrábí dekorace – velikonoční věnce, adventní věnce a svícny. 

 

 

 

 

  

 Další činností v této dílně je výroba svíček. Základním materiálem je 

ruský, maďarský nebo palmový parafín. 

 

 Uživatelé sociálních služeb se naučili pracovat s formami, jak je čistit, 

jak navléct knot, míchat a kombinovat barvy a přidávat různé vůně. 

 

Také v této dílně platí individuální přístup.  
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 Třetí činností v této dílně je výroba mýdel. Základním materiálem je 

glycerínová hmota, která obsahuje olivový olej. Glycerín je čirá hmota a tudíž 

ji mohou uživatelé sociálních služeb barvit podle své fantazie a libosti. 

 

 Uživatelé sociálních služeb se naučili pracovat s touto hmotou velice 

dobře. Ať už jde o samostatné barvení, zapojení vlastní fantazie, přidávání 

vůně, či samostatné nalévání do různých forem (např. srdíčka, mušle). 

 

  Také v této dílně platí individuální přístup k uživatelům sociálních 

služeb a jejich potřebám, někteří jsou při práci samostatnější, jiní méně a 

vyžadují větší pomoc. 
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Výrobky jsou prezentovány nejen v dílně návštěvám a hostům, ale také  

na různých akcích, jako jsou jarmark ve Staříči nebo Vánoční a Velikonoční 

jarmark na Frýdeckém zámku. 

 

 

 
 

          
                        

 

 

                                                 Jana Španihelová - vedoucí této dílny. 
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5. Přehled akcí, konaných v roce 2014 

 

 

L E D E N 

- zasedání správní rady Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- informativní schůzka s rodiči, opatrovníky či jinými zástupci uživatelů 

sociálních služeb 

 

 

Ú N O R 

- výroční členská schůze OO SPMP Frýdek-Místek, o. s. 

- výborová schůze OO SPMP Frýdek-Místek, o. s. 

 

B Ř E Z E N 

- společenský večírek Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. ve  

spolupráci s OO SPMP FM, o. s.                          

- účast na tradičním Velikonočním jarmarku na Frýdeckém zámku 

- účast na 1. ročníku sportovního klání – ve spolupráci s Linií radosti a ZŠ 

Staré město 

- klubové setkání 

- výstava My tvoříme – Národní dům FM 

- zimní hry na Morávce 

 

D U B E N 

- Divadlo loutek Ostrava – Šíleně smutná princezna 

- schůzka členů správní a dozorčí rady Handicap centra Škola života Frýdek-

Místek, o. p. s.  

 

K V Ě T E N 

- smažení vaječiny v restauraci U splavu – klubové setkání 
 

- bowling turnaj Bruntál 
 

- návštěva bazénu U Fandy se společností BONA HELPO 
 

- opékání párků Chlebovice Fojtství - klubové setkání 
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Č E R V E N   

- návštěva ZOO Ostrava 

- týdenní rehabilitační pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem  

- prodejní prezentace výrobků uživatelů sociálních služeb Handicap centra 

Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. na festivalu Sweetsenfest 

 

Z Á Ř Í  

- schůzka organizačního týmu pořadatelů Sportovní olympiády v lehké 

atletice pro mentálně postiženou mládež 

- XVIII. ročník dvoudenní Sportovní olympiády v lehké atletice pro mentálně 

postiženou mládež se zahraniční účastí, hotel Srdce Beskyd a lehkoatletický 

stadion TJ Slezan ve Frýdku-Místku  

 

Ř Í J E N 

- brigáda – hrabání listí v prostorách zahrady Muzea včelařství Na Fojtství 

Chlebovice 

- účast na Dni otevřených dveří družební organizace Dom Svitania Jakubov, 

n. o. 

 

L I S T O P A D 

- klubové setkání v muzeu včelařství v Chlebovicích s hudbou skupiny 

Sedlband  

- staříčský jarmark  - prezentace Handicap centra Škola života Frýdek-

Místek, o. p. s.  

- prezentace výrobků ve Staříči 

 

P R O S I N E C 

- Mikulášský večírek a schůze OO SPMP Frýdek-Místek, o. s. 

- účast na tradičním Vánočním jarmarku na Frýdeckém zámku – prezentace   

výrobků  

- koncert sdružení Podkova Ostrava 

- společné Vánoční posezení s výstavou výrobků v Handicap centru Škola 

života Frýdek-Místek, o. p. s. 
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6. Zpráva o hospodaření 

 

HANDICAP CENTRUM FM, o. p. s. 
 

Rozbor hospodaření 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 
 

   
 

 
  

   
 

 
  

   
 

 
  

     HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31. 12. 2014 0,00 
   

 
 

  
   

 
 

  
 SU/AU   PŘÍJMY CELKEM 2.311.775,89 

   Zdroje 
 

v Kč 

 691/35 UZ 13305 PROVOZNÍ DOTACE MPSV  973.000,00 
 691/60 

 
PROVOZNÍ DOTACE MĚSTO FM 202.000,00 

 691/48 
 

DOTACE OSTATNÍ OBCE 33.000,00 
 691/49 

 
PROVOZNÍ DOTACE SPMP 70.000,00 

 602/31 
 

Tržby z prodeje služeb – Startovné 82.800,00 
 602/36 

 
Tržby z prodeje služeb – ost. příjmy (Bona Helpo atd.) 123.301,00 

 602/50 
 

Tržby z prodeje služeb – platby uživatelů soc. služeb 464.630,00 
 602/51 

 
Tržby z prodeje služeb – svačiny 41.615,00 

 644/30 
 

Úroky z běžného účtu 1.001,27 
 648/30 

 
Zúčtování fondů  310.040,62 

   
 

Čerpání ostatních darů 200.040,62 
   ORG 1 Arcelor Mittal 70.000,00 
   ORG 2 Huisman 5.000,00 
   ORG 3 Viroplastic 5.000,00 
   ORG 4 Tesco 15.000,00 
   ORG 5 TS 10.000,00 
   ORG 6 OÚ Staříč 5.000,00 
 649/61 

 
jiné ostatní výnosy 1.071,00 

 649/30 
 

Jiné ostatní výnosy (náhrada pojišťovna) 782,00 
 649/35 

 
Dobropis (starý rok) 8.535,00 

   
 

 
  

 SU/AU   NÁKLADY CELKEM 2.311.775,89 

   Zdroje 

 
  

     Spotřeba materiálu 145.263,00 

 501/30 
 

Spotřební a propagační materiál 396,00 
 501/31 

 
Hmotný majetek 500-3000 Kč 7.422,00 

 501/38 
 

Drobný spotřební materiál  2.214,00 
   ORJ 102 Drobný spotřební materiál – kulturní fond FM 8.000,00 
 501/40 

 
Kancelářské potřeby 10.466,00 

   ORG 1 kancelářské potřeby – Dar Arcelor Mittal 1.856,00 
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  ORG 2 kancelářské potřeby – Dar Huisman 1.439,00 
   ORJ 101 Kancelářské potřeby – Vzdělávací fond FM 6.772,00 
   ORJ 110 kancelářské potřeby ZH 959,00 
 501/50 

 
Materiál na údržbu 3025,00 

   ORJ 101 Materiál na údržbu – Vzdělávací fond FM 30,00 
 501/51 

 
Potraviny 41621,00 

   ORG 2 Potraviny – Dar Huisman 1189,00 
   ORG 4 Potraviny – Dar Tesco 15000,00 
 501/60   Předplatné 845,00 
 501/62 

 
Pracovní materiál  10324,00 

   ORJ 101 Pracovní materiál – vzdělávací fond FM 9693,00 
   ORJ 102 Pracovní materiál – kulturní fond FM 5000,00 
 501/63 

 
Čistící prostředky  2898,00 

   ORJ 113 Čistící prostředky - OÚ Čeladná 3734,00 
 501/64 

 
Materiál na akce 259,00 

   ORG 1 materiál na akce – Dar Arcelor Mittal 2840,00 
   ORG 2 materiál na akce – Dar Huisman 1372,00 
   ORG 3 materiál na akce – Dar Viroplastic 4458,00 
   ORJ 110 materiál na akce – ZH 550,00 
   ORJ 111 materiál na akce – sportovní fond FM 2901,00 
   

 
 

  
   

 
Spotřeba energie 160143,99 

 502/32 
 

Elektrická energie 32901,00 
 502/33 

 
Vodné  8700,00 

   ORJ 101 Vodné – Vzdělávací fond FM 3320,10 
   ORJ 114 Vodné – příspěvek Město Frýdlant 2624,89 
 502/35 

 
Teplo 103144,00 

   ORJ 101 teplo – Vzdělávací fond FM 9454,00 
   

 
 

  
     Opravy   
 511/30 

 
Opravy a udržování 3061,00 

   
 

 
  

     Cestovné 14337,00 
 512/30 

 
Cestovné  9337,00 

   ORG 6 Cestovné – Dar Staříč 5000,00 
   

 
 

  
     Náklady na reprezentaci   
 513/30 ORG 1 Reprezentace – Dar Arcelor Mittal 7200,00 
   

 
 

  
     Ostatní služby 294840,90 
 518/30 

 
Poštovné 2599,00 

   ORG 3 Poštovné – Dar Viroplastic 542,00 
   ORJ 110 Poštovné – ZH 143,00 
 518/33 

 
Stočné  1370,00 

   ORJ 101 Stočné – Vzdělávací fond FM 730,90 
   ORJ 114 Stočné – příspěvek Město Frýdlant 3375,11 
 518/37 

 
Nájem 552,00 
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  ORJ 111 Nájem – sportovní fond FM 10000,00 
 518/40 

 
Telefonní hovory 15782,89 

   ORG 1 Telefonní hovory – Dar Arcelor Mittal 711,00 
   ORJ 113 Telefonní hovory – OÚ Čeladná 3516,00 
 518/45 

 
Přeprava 932,00 

   ORG 1 Přeprava - Dar Arcelor Mittal 6.948,00 
 518/46 

 
Ostatní služby 1.980,00 

 518/50 
 

Zpracování účetnictví  34.100,00 
   ORG 5 Zpracování účetnictví – Dar TS 10.000,00 
   ORJ 113 Zpracování účetnictví – OÚ Čeladná 12.750,00 
 518/51 ORG 1 Služby na akce – Dar Arcelor Mittal 19.745,00 
   ORJ 111 Služby na akce - sportovní fond FM 29.099,00 
   ORJ 112 Služby na akce - SPMP Ostrava 42.000,00 
 518/56 

 
Vstupné 1.600,00 

 518/61 
 

Servisní služby, revize 41.865,00 
   ORG 1 Servisní služby, revize – Dar Arcelor Mittal 5.000,00 
   ORG 2 servisní služby, revize – Dar Huisman 1.000,00 
   ORJ 102 servisní služby, revize – kulturní fond FM 7.000,00 
   ORJ 111 servisní služby, revize – sportovní fond FM 10.000,00 
   servisní služby, revize – SPMP Ostrava 28.000,00 
   školení 3.500,00 
   

 
 

  
     Mzdové náklady 1.674.418,00 
 521/30 

 
Hrubé mzdy  410.064,00 

 521/30 ORJ 100 Hrubé mzdy – sociální fond FM 74.630,00 
   ORJ 110 Hrubé mzdy – ZH 1.200,00 
   UZ 13305 Hrubé mzdy –- dotace MPSV 726.903,00 
 521/50 

 
OPPP (dohody o provedení práce) 23.970,00 

   ORG 1 OPPP (dohody o provedení práce) Dar Arcelor Mittal 25.700,00 
 524/30 

 
Sociální pojištění 103.296,00 

   ORJ 100 Sociální pojištění – sociální fond FM 18.656,00 
   UZ 13305 Sociální pojištění – dotace MPSV 180.954,00 
 524/40 

 
Zdravotní pojištění 37.188,00 

   ORJ 100 Zdravotní pojištění –sociální fond FM 6.714,00 
   UZ 13305 zdravotní pojištění – dotace MPSV 65.143,00 
   

 
 

  
     Jiné ostatní náklady  12.512,00 
 549/30 

 
Bankovní poplatky 2.514,00 

 549/40 
 

Účastnický poplatek 500,00 
 549/50 

 
Kooperativa 4.972,00 

 549/55 
 

Ostatní pojištění 4.486,00 
 549/61 

 
Jiné ostatní náklady 40,00 
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    FONDY   
 911 

 
Rezervní fond   

   
 

Příjmy    
 

  
 

Rezervní fond je tvořený z převodů z předchozí organizace a 
darů 643.977,84 

   
 

Dary 275.908,00 
   

 
Celkem příjmy: 919.885,84 

   
 

Výdaje   
   

 
Krytí akce z darů 116.322,00 

   
 

Financování nákladů organizace 193.718,62 
   

 
celkem výdaje:  310.040,62 

   
 

 
  

   
 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 609.845,22 
   

 
   

  

Na základě darovací smlouvy číslo 1/2014 byl převeden k 8. 1. 2014 
peněžní dar ve výši 642.592,37 Kč na účet Handicap centra Škola života 

Frýdek-Místek, o.p.s. 

Počáteční stav na účtu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 
k 1. 1. 2014 činil :   1.385,47 Kč. 

V součtu činí k 8. 1. 2014 hodnotu rezervního fondu – převod z předchozí 

organizace :  643 977,84 Kč. 

 Na dokrytí hospodaření organizace bylo převedeno 193.718,62 Kč 
z fondu organizace. 

 

7. Výrok a zpráva dozorčí rady 
 

 

1. Složení dozorčí rady : 
 

 

Předseda : Květa Chýlková  

Člen :  Emilie  Svobodová 

Člen :  Alena Kožušníková 

  

 Dozorčí rada kontrolovala 13. 4. 2015 správnost využití vlastních 

finančních prostředků a prostředků státních dotací na provoz Handicap 

centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2014. 
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V této souvislosti dozorčí rada kontrolovala záznamy účetních operací 

v peněžním deníku a k nim příslušné doklady a výpisy z účtu. 

Doklady v peněžním deníku :     

Handicap centrum Škola života má založeny 2 účty u ČSOB Frýdek- Místek 

 

Běžný účet  : 260 620 628  / 0300 

 

Spořicí účet : 263 323 397 /  0300 

 

 

 

2. Výsledek revize hospodaření: 
 

dozorčí rada konstatuje, že: 
 

podvojné účetnictví je vedeno firmou Bernatíková Vlasta, se sídlem Fučíkova 

777, Paskov. 

Pokladní knihu vede paní Kvíčalová Pavla a zároveň připravuje příjmové a 

výdajové doklady pro účetní firmu. 

 

 

2.1. Vedení pokladní agendy: 
   

Účetní evidence je vedena formou podvojného účetnictví. 

Provedená revize pokladní knihy ke dni 31. 12. 2014 vykazuje stav: 

      

Stav pokladní hotovosti     15.673,00 Kč 

Na běžném účtu  č.  260 620 628/0300        302.893,80 Kč 

Na spořicím účtu č. 263 323 397/0300        306.429,42 Kč 

 

      Stav finančních prostředků na účtech souhlasí se stavem v peněžním 

deníku, stav pokladní hotovosti souhlasí se stavem v pokladní knize.  
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 Vedení pokladní knihy je vedeno přehledně. Doklady jsou účtovány 

v peněžním deníku na základě provedených plateb, tj. dle pokladních 

příjmových a výdajových dokladů a výpisů banky v souladu. 

 

V roce 2014 celkové finanční příjmy   2.311.775,89 Kč   

                     celkové finanční výdaje   2.311.775,89 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2014         0,00 Kč 

 

 

Celkové výdaje k 31. 12. 2014 činí:   2.311.775,89 Kč 

z toho: 

 výdaje na ostatní činnost       330.523,00 Kč 

 Olympiáda           187.591,00 Kč 

 zimní hry             81.317,00 Kč 

 Klub                5.000,00 Kč  

 2x večírek             15.000,00 Kč 

 na svačiny             41.615,00 Kč 

    

na provoz denního stacionáře             1.981.252,89 Kč 

z toho osobní náklady celkem             1.656.976,00 Kč 

 

Mzdové náklady        1.235.567,00 Kč 

      Hrubé mzdy         1.212.797,00 Kč 

      OON               22.770,00 Kč 

      odvody zdrav. a soc. pojištění         421.409,00 Kč 

 

 

ostatní provozní náklady        324.276,89 Kč 

 

Celkové příjmy činí:       2.311.775,89 Kč 

 

na úhradu nákladů Handicap centra Škola života  

Frýdek-Místek, o.p.s.                        1.981.252,89 Kč 

 

Dotace  MPSV            973.000,00 Kč 

Dotace Města F.M.           130.000,00 Kč 

Příspěvek OÚ Čeladná a Metylovice          22.000,00 Kč 
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Dotace  Měst. úřad Frýdlant     6.000,00 Kč 

Dary OÚ   Staříč, Ostravice, Fryčovice          60.000,00 Kč 

Reklama             110.000,00 Kč 

dary sponzoři  a ŠŽ           201.320,62 Kč 

úroky Tv, BÚ        1.001,27 Kč 

uživatelé služeb           464.630,00 Kč 

prodej výrobků             13.301,00 Kč  

 

 

Ostatní příjmy / zájmová činnost :       330,523,00 Kč 

 

SPMP  ZH              28.000,00 Kč 

SPMP OL              42.000,00 Kč 

Město FM SF ZH             10.000,00 Kč 

Město FM SF OL             42.000,00 Kč 

Město FM KF              20.000,00 Kč 

Svačiny               41.615,00 Kč 

Dary na OL a ZH           101.817,00 Kč 

účastníci akcí              45.091,00 Kč 

 

 

2.2. Pokladní doklady, výpisy banky  
 

 Provedená revize konstatuje, že na všechny výdaje a příjmy jsou 

vystaveny pokladní doklady, jež jsou doloženy prvotními doklady. Ztrátě 

dokladů je zabráněno jejich lepením. 

 

 

2.3. Vyplácení mezd  

 

 Vyplácení mezd je prováděno podle platných předpisů. Řádně je 

odváděna daň i platby na zdravotní a sociální pojištění. 

V roce 2014 činil roční hrubý příjem ředitele společnosti  239 136,- Kč. 
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2.4. Závěr k provedené revizi hospodaření 
 

 Účetní evidence je vedena přehledně, veškeré finanční operace je 

možno okamžitě ověřit řádně zakládanými doklady a popisem předmětu 

účtování na košilce. 

 K hospodaření Handicap centra Škola života nejsou připomínky. 

Veškeré dotace jsou vyúčtovávány včas poskytovatelům. 

  

Byla provedena VZP kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného s výsledkem, že 

plátce pojistného na zdravotní pojištění odváděl ve správné výši platby na 

zdravotní pojištění a plnil ohlašovací povinnost. 

 Dále byla provedena kontrola poskytnutých dotací z rozpočtu města 

Frýdku-Místku za rok 2014 a to ze sportovního fondu, z kulturního fondu, 

z fondu výchovy a vzdělávání a zájmových aktivit. Její  celková výše činila 

202.000,- Kč. 

 Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. 

 

3. Přehled o majetku: 

 Inventura majetku Handicap centra Školy života Frýdek-Místek, o.p.s. 

byla provedena ke dni 31. 12. 2014. 

Darovací smlouvou č. 1/2013 byl převeden majetek denního stacionáře 

Školy života v pořizovací hodnotě 918 248,70 Kč. 

 Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

Celková pořizovací hodnota majetku  ke dni 31. 12. 2014:  

                                                                                926.866,70  Kč 

  

Z toho  majetek do 3.000,- Kč         172.877,20 Kč 

   nad 3.000,- Kč         463.023,60 Kč 

   nad 40.000,- Kč         278.987,90 Kč 

   CD             11.978,00 Kč 
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Revizi provedli:       

Předseda : Květa Chýlková v. r. 

 

Člen :  Emílie Svobodová v. r. 

 

Člen :  Alena Kožušníková v. r. 

 

    

 

8. Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2015 

 

Skladba jednotlivých předpokládaných výdajů k zajištění provozu služby 
v roce 2015 

 

1. Provozní náklady  celkem                                                  346000 

 

1.1. Materiálové náklady                                                         48000 

z toho :  Kancelářské potřeby                                                                      11000 

              Vybavení DDHM                                                                             9000 

               Hyg. a čist. prostř.                                                                         8000 

               Pracovní materiál   a stud. materiál                                             20000                          

1.2. Nemateriálové náklady                                                     298000 

1.2.1 Energie        174.000 

z toho: elektřina           53.000 

            vodné stočné           13.000 

  teplo          108.000 

1.2.2. Opravy a udržování          9.000 

z toho: běžná údržba            3.000 

  opravy a údržba el. přístrojů          6.000 

 

1.2.3. Cestovné            8.000 

 

1.2.4. ostatní služby       107.000 

 z toho: telefony, internet          20.000 

  poštovné             3.000 

  poplatek televize, rozhlas           2.500 

  školení kurzy, stud. materiál          6.500 

  ČSOB vedení účtu            4.000 
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  Zák. pojištění, poj. odpovědnosti        16.000 

  Vedení  podvoj. účetnictví         55.000 

2. Osobní náklady celkem:            1.732.000 

 

2.1. Mzdové náklady             1.300.000 

z toho: hrubé mzdy               1.270.000 

  OON na DPP           30.000 

2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění:   432.000 

z toho: pojistné zdrav. a soc.       432.000 

  

  CCEELLKKOOVVÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  NNAA  RREEAALLIIZZAACCII  SSLLUUŽŽBBYY                  22..007788..000000  

 

 

9. Spolupráce s ostatními organizacemi 

Při různých sportovních, kulturních a společenských aktivitách 

spolupracujeme s těmito školami a organizacemi: 

SOŠ Frýdek-Místek, SŠED Frýdek-Místek, SŠGS Frýdek-Místek, SSOŠ 

Frýdek-Místek, Náš svět Pržno, p. o., Žirafa-Integrované centrum Frýdek-

Místek, Linie radosti o. s., Okresní organizace SPMP Frýdek-Místek, o. s., 

Včelařské muzeum Chlebovice, Soubor Lidových písní a tanců Valašský 

vojvoda Kozlovice, Dom Svitania Jakubov, n. o., BONA HELPO, s.r.o., Obecní 

úřad Staříč, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Vagón cafe bar Frýdek-Místek, 

Statutární město Frýdek-Místek, TS Frýdek-Místek a.s., Hotel Richtr, ZŠ a 

MŠ Naděje Frýdek-Místek, speciální školy z polských Krapkowic a 

Kedzierzyn-Koźle. 

 

 
10. Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2014 

 

        Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že provoz Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. by nebylo možno zajistit jen z příspěvků 

uživatelů služeb a dotací. Velkou část nákladů pomáhají uhradit dárci a 

sponzoři. 

5.000,- Kč Obecní úřad Ostravice 

55.000,- Kč Obecní úřad Staříč 

5.000,- Kč Obec Fryčovice 
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20.000,- Kč Obecní úřad Čeladná 

2.000,- Kč Obecní úřad Metylovice 

10.000,- Kč BONA HELPO s.r.o. 

70.000,- Kč Arcelor Mittal  Frýdek-Místek a.s. 

10.000,- Kč Technické služby Frýdek-Místek a.s. 

5.000,- Kč GEOPRINT  Liberec s.r.o. 

5.000,- Kč Huisman Konstrukce s.r.o. 

10.000,- Kč DISTEP a.s 

15.000,- Kč TESCO STORES ČR a.s. 

5.000,- Kč Ing. Miroslav Slivoník 

3.000,- Kč Ing. Lumír Boček 

3.500,- Kč Bc. Rojíček David 

5.000,- Kč MUDr. Věra Poubová 

7.130,- Kč Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod 

3.000,- Kč VKUS BUSTAN s.r.o. 

3.000,- Kč Miluše Toušová 

2.000,- Kč Miroslava Hajná 

2.000,- Kč Alena Matušíková 

2.000,- Kč Petr Volný – Freesecurity, Opava 

2.000,- Kč Jan Nondek, automotoslužby Dobrá 

2.000,- Kč Radomír Šajtar - KLEMP 

2.000,- Kč Sára Václav 

5.000,- Kč VIROPLASTIC 

10.000,- Kč   JULI Motorenwerk, s.r.o. Moravany u Brna 

3.000,- Kč MUDr. Marie Stivarová   

2.000,- Kč Bc. Marie Toufarová 

1.000,- Kč Ing. Marek Votlučka Praha 

1.000,- Kč Zámečnictví Maxmilián Slivka 

1.000,- Kč Kamil Kublák,  

1.500,- Kč FRYM s. r.o. 

1.000,- Kč Luděk Bujnoch 

1.000,- Kč MUDr. Magdaléna  Roubínková 

10.000,- Kč JALVIN a.s. 

1.000,- Kč Zuzana Kotárová 

1.000,- Kč MUDr. Marie Bílková 

4.000,- Kč Gascontrol s.r.o. 

2.400,-Kč  PROTOTYP s.r.o. 

2.000,-Kč Rusinek Tomáš 

500,-Kč K+T Systém  Hlízov 

713,-Kč Doupovec Stanislav 

500,-Kč Ing. Daniel Žitník 

500,-Kč Voska Hubert 

500,-Kč Ing. Kozubek Jaroslav 

589,-Kč DJ. METAL, spol.s.r.o. 

713,-Kč KOVONA SYSTÉM , a.s. 

713,-Kč Přemysl Jordák Králův Dvůr 

500,-Kč AR-STAL, s.r.o. Napajedla 

500,-Kč Ing. Moravecká Jarmila 



31 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2014 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

500,-Kč Voska Hubert 

200,-Kč Tomáš Vostálek 

250,-Kč Zdeněk Rompotl 

  

  

  

Hodnota daru Věcné dary a služby 

700,-Kč IKON, s.r.o. počítače 

100,-Kč IKON, s.r.o. kopírka 

6.000,-Kč Renáta Zrunová 

5.000,-Kč MATES TRADING, s.r.o. 

2.040,-Kč Emilie Svobodová - SANDA 

5.000,-Kč BONA HELPO  s.r.o. 

5.000,-Kč Pekařství Boček Fryčovice 

5.000,-Kč KALMA Sviadnov 

5.000,-Kč Hotel Richtr Frýdek-Místek 

  3.500,-Kč ZERO a spol. s.r.o. 
  

  

100.000,-Kč BONA HELPO – smlouva o reklamě 
  

  

  

  

  

  

 

 

Statutární město Frýdek-Místek pronajímá bezplatně Handicap centru 

Škola života Frýdek Místek, o.p.s. prostory denního  stacionáře -  budovu   A 

-Mozartova 2313 a budovu B - 28. října 781. 
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11. Závěr 

 

 

Závěrečné zhodnocení práce a činnosti Handicap centra Škola života 

 Frýdek-Místek, o.p.s. ředitelem zařízení 

 

 

  

MOTTO: 

 

 

„Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych 

žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi 

ty a já jsem já. Jestliže se náhodou vzájemně najdeme, je to krásné, jelikož 

z ty a já se stane my. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.“ 

 

                                                                                                   Frederik S. Persl 

 

 

  

Tímto krásným, pravdivým a moudrým mottem bych chtěl začít mé 

zhodnocení naší celoroční práce v roce 2014. A začnu tím, že „u nás se 

nacházíme.“ Samozřejmě se někdy rozcházíme v názorech, což je lidské, ale  

mohu s hrdostí říci, že vždy jsme zajedno, pokud se to týká kvality péče, 

kterou poskytujeme našim uživatelům sociálních služeb. 

 

Všechny případné problémy proto řešíme na našich pravidelných 

poradách s uživateli sociálních služeb, kde má každý prostor se svobodně 

vyjádřit. Jsem rád, že tyto porady berou naši uživatelé sociálních služeb 

velice vážně, s pocitem vlastní důležitosti. 

 

K 31. 12. 2014 bylo v zařízení denního stacionáře 16 uživatelů 

sociálních služeb. Z důvodu nárůstu zájmu o námi poskytované sociální 

služby, jak jsem již psal v úvodu, jsme navýšili kapacitu zařízení na počet 25 

osob.  

Troufám si říci, že také vzrůstající zájem o naši nabídku sociálních služeb 

dokazuje, že odvádíme dobrou práci. 

 V úvodu této výroční zprávy vyjmenováváme naše aktivity, které 

pořádáme. Na tomto místě bych přesto rád vyzvedl dvě stěžejní akce. 
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Jedná se letos o již XIX. ročník Sportovní olympiády v lehké atletice a 

XII. ročník Zimních her v běžeckých disciplínách. Tyto komentáře účastníků 

hovoří za vše: 

 

„Vážení trenéři sportu, 

děkujeme Vám za všechny sportovce, že se můžeme účastnit každý rok 

zimní a letní olympiády. Fandíme vedení! Aby ten sport vydržel Elišce 

Červenkové a i Aničce Roškové a budeme na ni při sportu myslet. Zdeňkovi 

z Havířova Sportu zdar! Kluci tě mají rádi - chybíš nám tu! 

Děkuji, že mě Anička Rošková postavila na lyže. Ať je veselá a úsměv 

na tváři ať jí vydrží.  

Sportu zdar a ať je veselo! 

Děkuji za všechno.“     

                                           Zdeněk Martinčík - klient Našeho světa Pržno 

 

Slovo maminky : 

 

  

„Srdečně zdravím celou partu z Frýdku-Místku, která tak ojedinělým a 

lidským přístupem se zapsala do našich srdcí a vzpomínek. Bylo nám s vámi 

moc dobře. Profesionální vedení všech závodů panem RNDr. Jaroslavem 

Brillantem, podtrženo skvělou hudební produkcí pana Sikory, nastolilo tu  

správnou atmosféru. A co teprve výkony členů party, kteří dokázali všem 

našim milým dětem, že jsou běžkovými lyžaři. Bylo to ohromující. 

 

Nesmírně oceňuji nápad diskotéky na sněhu, která svou jedinečností uchvátila 

úplně všechny při blýskajících světýlcích ohňostroje. 

 

Hluboce se klaním před panem Kuboněm, iniciátorem i organizátorem 

her, stejně jako před celou super partou a děkuji za obětavost a krásné 

lidství.“ 

                      

 

                            Blanka Wojnarová, maminka mentálně handicapované dcery 
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Výroční zprávu za rok 2014 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Slovo primátorky a senátorky : 

 

 

 

 „…zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří tyto nádherné akce 

připravují a můžu vám říct, že ač jsem ve funkci tři roky, tak jsem ještě záštitu 

nad tak smysluplnými akcemi nepřevzala a moc si toho vážím.“ 

 

                                                                                                Ing. Eva Richtrová 

 

  

 

Ve výčtu děkovných a pochvalných dopisů bych mohl pokračovat na 

několika dalších stranách. Ale z úcty k přírodě to bude stačit a tím chci říci, 

že takováto vyjádření nás těší a zároveň zavazují k další práci.  

 

 

 

Úsudek o naší práci si můžete udělat zhlédnutím našich webových 

stránek : www.skolazivotafm.wbs.cz. 

 

Je mou milou povinností zde veřejně poděkovat za nezištnou a 

obětavou pomoc při námi organizovaných akcích pro mentálně postiženou 

mládež nejen z města Frýdku-Místku, ale i celé republiky a zahraničí. 

 

Jmenovitě Mgr. Pavel Bujnoch, Jaromír Červek, Ing. Leona Hanáková, 

Mgr. Hedwig Wojnar, RNDr. Jaroslav Brillant, Mgr. Bohuslav Jaworski, Mgr. 

Zdeněk Bužek, Mgr. Jaroslav Žigo, Marcela Siederová, Oto Peter, Miroslav 

Sikora, Alena Somrová, Ivan Frydryšek, Karel Šimečka, Karel Sošínský, 

Ladislav Matěj, Josef Nejezchleba, Stanislav Haluška. 

 

Děkuji těmto dobrovolníkům a věřím, že budeme spolupracovat i 

v dalších letech. 

 

Tato výroční zpráva byla předložena podle zákona o obecně prospěšných 

společnostech ředitelem Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  

Byla přezkoumána dozorčí radou a schválena správní radou. Založena bude 

ve sbírce listin rejstříkového soudu na portálu www.justice a na našich 

webových stránkách. 

 

                                                                              Günther Kuboň 

http://www.justice/

