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  BŘEZEN    2014 
 

 



1. Úvodní slovo 

 
Při plánování výhledu na rok 2013 jsme si přáli pokračovat 

v dosavadní činnosti. Jsem ráda, že se o naší organizaci dozvídá čím dál 
více občanů a my můžeme reagovat na jejich potřeby. 

Našimi klienty jsou většinou senioři, až na pár výjimek.  Období stáří 
je přirozenou etapou lidského života. Mít strach, co se mnou bude, až 
nebudu moci chodit nebo budu sám…, napadá každého z nás. Vše ale 
záleží na vztazích, rodině, přátelích. I když se zdravotní a sociální stav 
klienta zhoršuje, chceme spolu s rodinnými příslušníky společnými silami 
zajistit adekvátní možnost, aby klient mohl zůstat ve svém domácím 
prostředí, což je přáním většiny klientů. Tolerance, umět se radovat, být 
na blízku v těžkých situacích, patří k hlavním atributům naší práce. 
Radovat se ve stáří je nejspolehlivější lék na všechny nemoci a bolesti.  

To, že osobní asistence funguje bez plánované reklamy, snahy na 
sebe upoutat, je dobrým znamením pro další zdárný chod poskytování 
osobní asistence. Senioři nás kontaktují na základě doporučení svých 
sousedů, známých, kteří jsou nebo byli našimi klienty. Je pro nás 
potěšením, že naše práce je odváděná kvalitně, vždy s ohledem na 
individuální přístup klienta a výběr vhodného pracovníka. 
 

                                                                   Ing. Marika Aufová 
      předseda OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN 
 

 
 

  Kostel svatého Martina v Řepích 



2. Základní údaje o OBČANSKÉM SDRUŽENÍ MARTIN 

 
Sídlo:    163 00 Praha 6 – Řepy, Bendova 5/1121 
Pobočka:   155 21 Praha 5-Zličín, Křivatcova 416 
Právní forma: spolek, registrováno MV ČR 

pod čj.  VS/1-1/43 483/00-R dne 12.4.2000 
IČ:   70822301 
DIČ:   CZ70822301 
Bankovní spojení: 0169505389/ 0800 u České spořitelny, a.s., 

pobočka Praha 6, Makovského 1349 
Telefon: 774 429 111, 606 573 270, 222 364 929 
E-mail: obcanske.sdruzeni.martin@gmail.com 
www stránky: http://www.osmartin.cz 
Statutární zástupci: 
předseda:      Ing. Marika Aufová 
místopředseda -hospodář: Ing. Jaroslava Šimonová 
 
 

3. Činnost v roce 2013 
 

Občanské sdružení pokračovalo již třináctým rokem ve své započaté 
činnosti - projektu „Návštěvní služba“, jehož obsahem je organizace 
služeb osobní asistence a také v programu sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  Naše služby se čím dál 
více dostávají do podvědomí těch, kteří zprostředkovávají kontakt pro naši 
činnost – nemocnice, lékaři, sociální odbory, rodina... 

 
 

3.1. osobní asistence 

Poskytování sociální služby probíhalo dle zákona o sociálních službách 
v rámci záměru, popsaném v registraci služby na MHMP s ohledem na výši 
získaných finančních prostředků. Při jeho realizaci bylo postupováno dle 
zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcích předpisů a 
standardů soc. služeb. V roce 2013 byla tato služba poskytována na území 
celé Prahy, především ale na území M.Č. Praha 6, M.Č. Praha 5, M.Č. Praha 
– Zličín a Praha 17. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN při své činnosti také 
spolupracuje s dalšími poskytovateli soc. služeb a neziskovými 
organizacemi. 

Během roku byla poskytnuta osobní asistence 45 klientům, v rozsahu 
4.938 hodin, jedná se o hodiny přímé péče (tedy čas strávený u klienta). 
S klienty byla uzavřena smlouva a měsíčně je prostřednictvím řízeného 
rozhovoru se sociální pracovnicí hodnoceno naplňování individuálních cílů 
klienta, dosavadní průběh osobní asistence, kontrola četnosti asistentem 



vykázaných návštěv a řešení případných problémů ve spolupráci s vedením 
organizace. Kvalita poskytované služby je průběžně sledována a 
hodnocena koordinátorem projektu a supervizorem na pravidelných 
měsíčních setkáních se zaměstnanci, kde se také vyměňují zkušenosti, je 
monitorováno, zda je navázán vztah vzájemné důvěry a respektu mezi 
klientem a osobním asistentem, zda si rozumějí a spolupracují spolu, zda 
nevznikají konfliktní situace. Koordinátor jednou měsíčně informuje 
zodpovědné členy sdružení o průběhu realizace projektu, kontroluje plnění 
úkolů. Náročnější nebo problémové situace jsou řešeny společně nebo 
formou individuální konzultace osobního asistenta se supervizorem -
psychologem. V organizaci pravidelně probíhají školení dle standardů 
sociálních služeb. V roce 2013 nebyla na služby OS Martin podána žádná 
stížnost.  

Na služby osobní asistence navazujeme sociálně aktivizačními 
službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 
 

3.2. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
Poskytování probíhalo skupinovou formou v klubovně DPS Zličín (klub šití 
a vyrábění pro radost, klub společenských her). Všechny aktivity jsou 
klientům poskytovány zdarma. 

Úspěšnost služby je vyhodnocována s klienty při hodnocení 
naplňování jejich individuálních plánů se sociální pracovnicí nebo při 
setkáních ve skupině. V případě skupinových terapií je měřítkem zájmu 
účast klientů a jejich zájem na pokračování aktivity.  

 
 
3.2.1. Klub šití a vyrábění pro radost 
Klub šití a vyrábění pro radost probíhal celý rok 1 x týdně každé úterý od 
12 do 15 hod. v DPS a průměrná účast byla 5 klientů. Účastníci vyrábějí 
pod vedením lektorky drobné předměty vždy k danému období 
(velikonoce-malování, dekorace, výroba pohlednic, dušičky-vazby, vánoce  
-dárečky pro radost atd.) prostřednictvím různých výtvarných technik 
(ubrousková technika, barvení hedvábí, šití atd.). S výrobky klientů jsme 
se jako každoročně zúčastnili soutěže v Lysé nad Labem „Šikovné ruce 
našich seniorů“. Také prezentujeme práce na kulturních akcích Prahy 17 
jako „Řepský jarmark“ a „Babí léto“.  Při práci spolu klienti komunikují a 
společně sdílejí radost z krásných výrobků. Dělají radost nejen sobě, ale i 
těm, kterým výrobek darují. 
 
 



 
 
 
3.2.2. Klub společenských her 

Klub společenských her se konal po celý rok každý čtvrtek. Pod 
vedením pracovnice v soc. službách se hrají nejrůznější společenské hry, 
což přispívá k navazování sociálních kontaktů. Každého setkání se účastní 
cca. 4 - 5 seniorů.  Z nabízených her jsou mezi seniory v oblibě hry 
klasické, jako například: Člověče, nezlob se, Domino, karty, kostky, 
pexeso, Černý Petr, Dáma, Jackpot… Také však rádi hrají hry nové, méně 
známé, jako je Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Carcassonne, Bludiště, atd… 
Během společného dopoledne spolu zažívají hodně legrace, ale i chvilek, 
kdy je nutné vyrovnat se s prohrou. Nakonec však vždy klub skončí 
radostným rozloučením. Na seniorech je vidět opravdová radost ze 
setkání, na které se těší celý týden. Často se snaží přijít alespoň na 
chvilku, i když mají zrovna plánovanou návštěvu doktora.  Zajímají se 
jeden o druhého a snaží se šířit okolo sebe dobrou náladu. Při hraní 
společenských her není čas na stesky a smutek, každý se rozveselí a 
zapomene na starosti. Senioři v klubu také pamatují jeden na druhého i 
v době svátků, narozenin, vzájemně si přejí a oslavenci přinesou většinou 
pro ostatní i něco dobrého. Navzájem se obdarovávají např. vánočními 
dárečky a přáníčky, které pro druhé sami vyrobí. Je vidět, že setkání 
přispívají ke vzájemnému sblížení. Tento způsob aktivizace udržuje seniory 
v dobré psychické kondici. 

 
 



 
 
Velikonoční vyrábění pro seniory v DPS Zličín  

 
 
3.2.3. Výuka základů práce na PC 
 Tato služba probíhá individuální formou v klubovně v DPS v  
odpoledních hodinách na základě zájmu klientů.  
 
3.2.4. Společenské akce a výlety 

V průběhu roku pořádáme také kulturní akce, na jaře byl naším 
hostem smíšený pěvecký sbor Gabriel, který vystoupil také před 
vánocemi, kdy jsme jako každý rok pořádali vánoční setkání členů a 
zaměstnanců OS Martin s klienty, a společně zpívali koledy. Těšíme se 
z dobrých vztahů a spokojenosti našich klientů. 

V rámci tréninkového zaměstnání projektu 50+=nová šance, 
probíhal v DPS Zličín aktivizační program pro seniory. Tento program byl 
pro seniory zdarma, konal se vždy v pondělí, úterý a středu. Jednou za 14 
dní proběhla komentovaná procházka po Řepích.  
 
 



  
 

Výlet se seniory do kostela svatého Martina v Řepích  
 
 

 

3.3. Projekt 50+=NOVÁ ŠANCE 

 V období od září 2013 do dubna 2014 jsme realizovali ve spolupráci 
s Českou asociací pečovatelské služby projekt 50+=NOVÁ ŠANCE 
registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/35100. Projekt byl zaměřen na 
rekvalifikaci nezaměstnaných osob starších 50 let na pozici pracovníka 
v sociálních službách. Projekt byl financován z ESF Operačního programu 
Praha – adaptabilita a státního rozpočtu ČR, díky čemuž byl pro cílovou 
skupinu poskytnut zcela zdarma. Projekt byl rozdělen do dvou etap, vždy 
po dvaceti účastnících.  
 Účastníci absolvovali kurzy – Základy práce na PC, Základy 
podnikání, Vzdělávání k profesionalitě v sociálních službách – akreditovaný 
kurz ČAPS pro pracovníka v sociálních službách. Absolventi tohoto kurzu 
se mohou uplatnit v široké škále sociálních služeb – v terénních sociálních 
službách (pečovatelská služba, osobní asistence), ambulantních službách 
(nízkoprahová zařízení pro děti mládež), v pobytových službách (domovy 
pro seniory, domovy pro OZP atd.).  
 Součástí projektu bylo dále tříměsíční tréninkové zaměstnání, 
v rámci něhož si účastníci pod odborným dohledem vyzkoušeli práci v pěti 
typech zařízení sociálních služeb: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN – 
sociálně aktivizační služby pro seniory; Centrum sociálně zdravotních 
služeb – pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 
Nemocnice milosrdných sester sv. K. Boromejského; Jedličkův ústav – 
osobní asistence.  



 
 

Slavnostní zakončení 1. etapy projektu 50+=nová šance v obřadní síni Úřadu městské 
části Prahy 17 za přítomnosti starostky městské části Praha 17 Bc. Jitky Synkové, která 
nad akcí převzala záštitu. 
 

4. Hospodaření 
 

OS Martin vedlo v roce 2013 účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání (účetní výkazy viz příloha).  
 

Dotace a dary v roce 2013 
 

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 700.000,- Kč 

Hlavní město Praha - OPPA 1.540.105,- Kč 

Hlavní město Praha 204.600,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce ČR na společensky účelné 
pracovní místo 

90.000,- Kč 

MČ Praha 17 10.000,- Kč 

MČ Praha – Zličín 35.000,- Kč 

MČ Praha 6 50.500,- Kč 

Sponzorské dary od fyzických osob 76.299,- Kč 
 



ROZVAHA  KE  DNI  31.12. 2013
účetní jednotka: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN
(příloha bodu 4.)

AKTIVA číslo Stav k prvnímu Stav k posled.

( v Kč) řádku dni účet.období dni účet.období

A.          Dlouhodobý majetek celkemDlouhodobý majetek celkem 001 0 0

I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 002 29 595 29 595
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 29 595 29 595

II. Dlouhodobý hmotný majetek 010 24 584 91 481
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 24 584 91 481

III.Dlouhodobý finanční majetek 021 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 029 -54 179 -121 076
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému n.majetku 033 -29 595 -29 595

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému h.majetku 039 -24 584 -91 481

B Krátkodobý majetek celkem 041 417 167 1 719 494

I.  Zásoby celkem 042 0 0

II. Pohledávky celkem 052 28 920 68 332
1. odběratelé 10 680

4. poskytnuté provozní zálohy 056 13 920 7 652

12.nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem 15 000

18.dohadné účty aktivní 070 15 000 35 000

III.Krátkodobý finanční majetek celkem 072 388 247 1 636 162
1. Pokladna 073 28 391 553

3. Účty v bankách 075 359 856 1 635 609

IV.Jiná aktiva celkem 081 0 15 000

AKTIVA CELKEM 085 417 167 1 719 494

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 086 137 898 137 898

I.  Jmění celkem 087 137 898 137 898
1. Vlastní jmění 088 21 328 21 328

2. Fondy 089 116 570 116 570

II. Výsledek hospodaření celkem 091 0 0
1. Účet výsledku hospodaření 092 0 0

2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 0 0

B. Cizí zdroje celkem 095 279 269 1 581 596

I.  Rezervy celkem 096 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 098 0 0

III.Krátkodobé závazky celkem 106 279 269 501 317
1. Dodavatelé 107 13 765 19 393

5. Zaměstnanci 111 66 819 45 382

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 2 545 84

7. Závazky k institucím soc. zab. a veř. zdrav. poj. 113 71 051 145 996

9. Ostatní přímé daně 115 8 376 13 905

17.Jiné závazky 123 91 213 261 057

22.Dohadné účty pasivní 128 25 500 15 500

IV.Jiná pasiva celkem 130 0 1 080 279
2. výnosy příštích období 0 1 080 279

PASIVA CELKEM 134 417 167 1 719 494

pozn.: položky aktiv a pasiv zde neuvedené jsou nulové



VÝKAZ ZISKU  A  ZTRÁTY  KE DNI 31.12.2013
účetní jednotka: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN
(příloha bodu 4.)

číslo celkem

řádku Kč

A. Náklady celkem 001 3 121 011

I.     Spotřebované nákupy celkem 002 131 476
1.   Spotřeba materiálu 003 128 971

2.   Spotřeba energie 004 2 505

3.   Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 005 0

4.   Prodané zboží 006 0

II.    Služby celkem 007 330 721
5.   Opravy a udržování 008 0

6.   Cestovné 009 24 169

7.   Náklady na reprezentaci 010 10 875

8.   Ostatní služby 011 295 677

III.   Osobní náklady celkem 012 2 639 382
9.   Mzdové náklady 013 2 034 363

10. Zákonné sociální pojištění 014 605 019

13. Ostatní sociální náklady 017 0

IV.  Daně a poplatky celkem 018 1 780
16.ostatní daně a poplatky 021 1 780

V.   Ostatní náklady celkem 022 15 652

18. Ostatní pokuty a penále 379

24.  Jiné ostatní náklady 030 15 273

VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a o.pol. 031 0

VII.  Poskytnuté příspěvky celkem 038 2 000
32.  Poskytnuté členské příspěvky 040 2 000

VIII. Daň z příjmů celkem 041 0

B. Výnosy celkem 043 3 121 011

I.   Tržby za vlastní výkony a zboží 044 410 174
1.Tržby z prodeje služeb 046 410 174

II.  Změna stavu vnitroorganiz. zásob celkem 048 0

III. Aktivace celkem 053 0

IV. Ostatní výnosy celkem 058 4 333
15. Úroky 062 4 333

17. Zúčtování fondů 064 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a o.p. 066 0

VI.Přijaté příspěvky celkem 074 121 299
27. Přijaté příspěvky (dary) 076 121 299

VII.Provozní dotace celkem 078 2 585 205
29. Provozní dotace 079 2 585 205

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 080 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 082 0

pozn.: položky nákladů a výnosů zde neuvedené jsou nulové.



    5.  Statistické údaje o dosavadní činnosti 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



    6.  Výhled do budoucnosti 
 

Naším cílem pro rok 2014 je pokračovat v dosavadní činnosti, 
poskytovat osobní asistenci a sociálně aktivizační služby co nejkvalitněji, 
s nasazením a profesionalitou. Doufáme, že se nám podaří sehnat 
dostatek finančních prostředků, abychom naše plány mohli realizovat a 
naplnit tak poslání našeho sdružení – zlepšit podmínky pro osoby 
v nepříznivé sociální situaci, především pro naše dříve narozené a 
zdravotně postižené spoluobčany. Děkujeme všem našim dárcům za 
důvěru a velkorysost, našim příznivcům za pomoc, našim 
spolupracovníkům za vytrvalost a trpělivost, a prosíme, zachovejte nám 
svou přízeň i nadále. 
 
 
 
V Praze, březen 2014                           OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN 
                             
 
 
 

 


