rok 2014 se v naší organizaci nesl ve znamení zvyšování kvality našich služeb. Všechny naše
pracovní týmy se výrazně rozrostly, a tak jsme se zaměřili především na jejich postupné
sehrávání, vzdělávání a sdílení dobré praxe. Toto naše úsilí bylo koncem roku oceněno, když
všechny naše sociální služby úspěšně a bez výhrad prošly externím hodnocením kvality
poskytovaných služeb od České asociace streetwork. Nejnižší ohodnocení přitom činilo 94%
a nejvyšší 98%. Za neutuchající chuť pracovat na rozvoji sebe i svých služeb, stejně
jako za obrovské nasazení patří v prvé řadě poděkování všem mým kolegům. Bez nich
by naše organizace nikdy nebyla taková, jaká je. Děkuji Vám!
I v roce 2014 byl pro nás příznačný pohyb, tentokrát především geografický. Služby centra
pro rodinu jsme v polovině roku přesunuli z Újezdu nad Lesy do Kyjí a nově jsme je začali
nabízet pod hlavičkou Zastávky. Doufáme, že se nám zde daří tvořit místo, kde se (nejen)
rodiny rády zastaví a načerpají novou energii.
Ani v roce 2014 jsme si nepřestali dělat radost, a tak jsme uspořádali dvě konference
zaměřené na sdílení dobré praxe. Jednalo se o vykročení novým směrem, který nás hodně
baví a který dal v roce 2015 vzniknout programu pro odborníky Kompas. Těší nás odvaha
poskytovatelů veřejně prospěšných služeb mluvit o tom, co se jim daří, i o tom, co se nedaří.
Rádi podobné zážitky pomáhajícím profesionálům zprostředkujeme a vzájemně je propojíme.
Za sebe připojuji velké osobní poděkování Mgr. Vandě Zemanové, která rok 2014 úspěšně
odkormidlovala na pozici ředitelky organizace. Věřím, že to byla cenná zkušenost, a těší mě,
že Vanda ve spolupráci s námi pokračuje a věnuje se tomu, co ji baví. Obdivuji její kreativitu,
která nám v roce 2015 přinesla nový program Cesta hrdiny. Provádí v něm klienty kurátorů
pro děti a mládež na cestě k dospělosti a opravdu se jí to daří.
V neposlední řadě velmi děkujeme také našim partnerům a donorům za podporu, která nás
pohání a umožňuje nám přinášet úsměvy na tváře obyvatel okrajových částí Prahy. Kdyby
nebylo Vás, nebylo by ani nás.
Děkuji Vám a těším se na další společné zážitky!

Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet.
V Neposedovi usilujeme o to, aby se tu dalo také dobře žít.
Nabízíme místním lidem služby, které by pro ně byly jinak
těžko dostupné, a umožňujeme jim aktivně se podílet
na dění v místě, kde žijí. Pracujeme se všemi cílovými
skupinami – od rodičů s nejmenšími dětmi přes dospívající
a mladé dospělé až po osamělé seniory či osoby
bez přístřeší. Jsme dynamickou organizací, která se snaží
o neustálý vývoj poskytovaných služeb. Do naší práce
integrujeme moderní metody a postupy práce.
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Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev.
V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu AUTOBUS se snažíme o to, aby dospívající
úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým
způsobem nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky
svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život,
uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme
s mladými lidmi od 11 do 18 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21
a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní
příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim
hrozí.

1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování, usilují
o to, aby se chovali nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných životních
situacích.
2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život
vlastními silami.
3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých si nejsou
jisti a které jsou pro ně náročné.
4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají, že
s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení.

Pracujeme s dospívajícími, kteří
1. jsou ve věku od 11 do 18 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;
2. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21;
3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací
- chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.),
- nejsou spokojeni se svým životem,
- myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit,
- nemluví o tom, co prožívají a co je trápí,
- znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové
(např. agrese, užívání návykových látek).

Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev.
V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu HoPo se snažíme o to, aby dospívající úspěšně
zvládli cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým způsobem
nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky svého
chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli
požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme
s mladými lidmi od 11 do 18 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20 a kteří jsou
zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti,
zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování, usilují
o to, aby se chovali nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných životních
situacích.
2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život
vlastními silami.
3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých si nejsou
jisti a které jsou pro ně náročné.
4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají, že
s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení.

Pracujeme s dospívajícími, kteří
1. jsou ve věku od 11 do 18 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;
2. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20;
3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací
- chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.),
- nejsou spokojeni se svým životem,
- myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit,
- nemluví o tom, co prožívají a co je trápí,
- znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové
(např. agrese, užívání návykových látek).

Posláním Komunitního terénního programu KŘIŽOVATKA je usilovat o sociální začlenění
a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady.
Poskytujeme jim informace, odbornou pomoc a podporu. Snižujeme dopady sociálně
negativních jevů na život v lokalitě. Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením,
motivujeme je k aktivnímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb.
Identifikujeme rizikové situace v rámci komunity a řešíme je ve spolupráci s partnery.

Klienti mají dostatek informací a schopností k samostatnému řešení zátěžových situací.
Klienti ovládají více pozitivních způsobů zvládání zátěžových situací a dále je rozšiřují.
Klienti se necítí osamělí, jednají aktivně a jsou schopni vyhledat si sociální oporu.
Klienti se orientují v nabídce dostupného ubytování, jsou schopni si ho zajistit.
Klienti znají výši svých dluhů a mají základní informace, jak řešit svoji dluhovou situaci.
Klienti jsou schopni orientovat se v nabídce na trhu práce, zaměstnání aktivně hledají
a vědí, co je potřeba udělat pro to, aby si práci udrželi.
7. Klienti jsou schopni hájit své zájmy v lokalitě, aktivně se zajímají o dění v ní a podílejí se
na něm.
8. Klienti a okolní společnost se vzájemně respektují a tolerují.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pracujeme s dospělými jedinci, kteří
4. jsou starší 19 let;
5. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14, 20 a 21;
6. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací
- aktuálně prožívají zátěžovou situaci,
- jsou nezaměstnaní,
- intenzivně prožívají pocit samoty,
- aktuálně řeší bytovou problematiku,
- aktuálně řeší dluhovou problematiku,
- nacházejí se v konfliktní rodinné situaci,
- jsou vyloučeni ze života v lokalitě,
- nejsou dostatečně schopni hájit své oprávněné zájmy.

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA poskytuje komplexní podporu rodinám, zaměřenou na jejich
bio-psycho-sociální potřeby. Je určené pro širokou veřejnost, poskytuje poradenství
i zprostředkování kontaktu na další subjekty. Vytváří podmínky pro vzájemný kontakt rodičů
a dětí a rozvoj jejich vzájemných vztahů. Jeho posláním je zvyšovat kvalitu života rodičů
a jejich dětí. Základní činností je otevřená herna, která je postavena na principu
nízkoprahovosti, tedy je co nedostupnější (místem, časem, finančně) a nabízí aktivity
zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí. Její nedílnou součástí jsou psychosociální
aktivity a informační, konzultační a poradenská činnost. V rámci projektu jsou nabízeny různé
vzdělávací kurzy zaměřené např. na zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím
různých přednášek a interaktivních technik.

1. Posilovat informovanost rodičů o potřebách a vývoji dětí a o službách pro rodinu.
2. Posilovat rodinnou soudržnost a rozvíjet rodičovské kompetence.
3. Vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde se mohou setkávat, vyměňovat si
zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny z lokality Prahy 14 a Prahy 21.

Václavu Králíkovi, Miroslavu Poklopovi, Juditě Vedlové, Markétě Volšické, Janě Vrátilové,
Davidu Záhorskému, Melanii Zajacové

Děkujeme všem našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří svou činností přispívali
k profesionalitě organizace, konkrétně:
Bc. Jaroslavě Bednářové, Kateřině Domanické, Petře Drahotové, Petru Fenikovi,
Bc. Marii Jansové, Markétě Jáchymové, Janě Haltufové, DiS., Bc. Zuzaně Hrzalové,
Mgr. Martině Maierové, Bc. Pavlu Maliňákovi, Mgr. Jiřímu Matajovi, Mgr. Martinu Novákovi,
Ondřeji Novákovi, Bc. Haně Novákové, Nikole Pravdové, DiS., Dagmar Staudové,
Bc. Barboře Stifterové, Mgr. Ivě Šandové, Mgr. Janě Škodové, Mgr. Ivaně Štefkové,
Juditě Vedlové, Bc. Jakubu Vokurkovi, Markétě Volšické, PhDr. Melanii Zajacové,
Mgr. Vandě Zemanové a Barboře Zvoníčkové, DiS.

PaeDr. Michaelu Chytrému, PhDr. Milanu Kinkorovi, Mgr. Michalu Zahradníkovi

České asociaci streetwork
Hudební škole Yamaha
Firelovers
Fóru terénní práce
FZŠ Chodovické
Jahodě o. p. s.
Masarykově základní škole, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 14
Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21
Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20
Praze 14 kulturní
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Unii center pro rodinu a komunitu
ÚMČ Praha - Běchovice
ÚMČ Praha 14
ÚMČ Praha 20
ÚMČ Praha 21
ZŠ a MŠ Praha – Běchovice
ZŠ praktické a ZŠ speciální Bártlova
ZŠ Ratibořické
ZŠ Spojenců
ZŠ Stoliňské
Županu – pražské pracovní skupině pro NZDM a Terénní programy

Hornopočernickému zpravodaji
Našemu regionu
Újezdskému zpravodaji
Životu Běchovic

Ministerstvu práce a sociálních věcí
Magistrátu hl. m. Prahy
MČ Praha-Běchovice
MČ Praha 14
MČ Praha 20
MČ Praha 21
Místní organizaci ČRS Běchovice
Printware s. r. o.
SAOSu, s. r. o.
MUDr. Evě Burianové
Romanu Jáchymovi
Dagmar Staudové
Bc. Martinu Štefkovi
Mgr. Blance Zemanové
Zahradnictví Kočí

(k 31. 12. 2014 – v celých tisících Kč)
Označení
A. I.
1.
2.
3.
4.
A. II.
5.
6.
7.
8.
A. III.
9.
10.
11.
12.
13.
A. IV.
14.
15.
16.
A. V.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
A. VI.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
A. VII.
31.
32.
A. VIII.
33.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM

Celkem
366
261
105
0
0
740
160
12
49
519
3 884
2 920
952
0
11
1
3
0
0
3
12
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 005

(k 31. 12. 2014 – v celých tisících Kč)
Označení
B. I.
1.
2.
3.
B. II.
4.
5.
6.
7.
B. III.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
B. V.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B. VI.
26.
27.
28.
B. VII.
29.

C.
D.

Náklady
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Celkem
131
0
131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3 226
0
3 226
0
1 654
1 654
5 015
10
0
10

Donor
MČ Praha – Běchovice
MČ Praha – Běchovice
MHMP – volný čas
MHMP – prevence kriminality
MHMP – sociální služby
MHMP
MPSV
Nadační fond Šance
MČ Praha 14
MČ Praha 14
MČ Praha 14
MČ Praha 20
MČ Praha 21

Účel finanční podpory
Autobus, Křižovatka
Akce
Autobus
Autobus, Křižovatka, HoPo
Křižovatka
Konference
Autobus, Křižovatka, HoPo
Výjezd HoPo
Autobus
Akce
Konference
HoPo, Křižovatka
Autobus, Křižovatka, Zastávka

Částka
140 000
31 000
70 000
374 100
250 000
15 000
3 119 000
20 000
162 000
20 000
30 000
346 100
215 800

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti
podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo
auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské společnosti PKM AUDIT Consulting
s. r. o. ověřil účetní závěrku organizace NEPOSEDA se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha
– Běchovice.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Neposeda, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, souhrnu podstatných
účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací.
Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku
Vedení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečnosti v ní
v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu s mezinárodními autorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, abychom
dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečnosti v ní.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční
pozici spolku Neposeda k 31. 12. 2014 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Organizace vedla přidělené finanční prostředky dotace v účetnictví odděleně
a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Organizace
vedla analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k poskytnutí
dotací.

