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 rok 2011 patřil mezi další náročný rok, ale přesto byl pro nás rokem úspěšným.
Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na zabezpečení celoročních aktivit.
 Mezi významné události sdružení v roce 2011 patří jednoznačně úspěšné stabilizování nové pobočky 
v Kladně, kde byl v roce 2010 zahájen nový „Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí“. Tento 
projekt by se neobešel bez pomoci finančních prostředků z OP LZZ. Projekt se věnoval oblasti pracovní 
rehabilitace.Následně došlo k registraci dvou nových služeb a to sociálně terapeutické dílny a služby Case 
management.
 Během léta roku 2011 byly podány projektové žádosti na nové výzvy z programu OPLZZ, 
ve kterých  jsou navazující možnosti k již pomalu blížícímu  se konci projektu zahájeného v roce 2010.
 Na podzim roku 2011 došlo po dlouhém procesu výběrového řízení ke změně výkonného ředitele.

 Naše sdružení v roce 2011 již oslavilo 14 let úspěšného fungování na poli organizací poskytujících 
služby lidem s duševním onemocněním.

 Ráda bych zde poděkovala všem, kdo v roce 2011 naši činnost jakkoliv podpořili. Velké díky patří 
našim donátorům, spolupracujícím organizacím, úřadům,  ostatním institucím a v neposlední řadě zaměst-
nancům a dobrovolníkům.
 Rovněž bych zde velmi ráda poděkovala svému předchůdci panu Josefu Wenzlovi za předání 
veškeré agendy s řízením organizace potřebné a za pomoc a podporu v období mého zapracování se na 
dané pozici.

 Doufám, že následující rok, rok 2012, bude rokem stabilním, rokem nových možností  a pokud možno 
jen pozitivních zkušeností v oblasti námi poskytovaných služeb.

 

         
          Tereza Donátová  
          Výkonná ředitelka





 Občanské sdružení Baobab je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1997 
z potřeby zajistit nabídku sociálně rehabilitačních služeb pro lidi s psychickým 
onemocněním.
 Od založení Občanského sdružení uběhlo již 14 let a činnost sdružení prošla řadou 
změn, nicméně veškeré služby a programy vždy směřovaly a směřují k naplňování základního 
smyslu existence Baobabu, k jeho poslání.
 

Poslání

 Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, 
především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně.

Cíle

 Iniciovat a realizovat projekty zaměřené na rehabilitaci, resocializaci, psychoterapii a integraci osob
s duševním onemocněním zaměřené především na sociální prevenci a prevenci nezaměstnanosti.
 Vytvářet specializované rehabilitační programy zejména pro osoby na počátku duševního 
onemocnění.
 Spolupracovat s ostatními státními i nestátními orgány a organizacemi při budování komplexního 
systému péče o duševně nemocné, zejména osoby s psychotickým onemocněním.
 Podporovat výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné, zejména o osoby 
s psychotickým onemocněním.
 Podporovat proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.
 
 
 V roce 2010 se podařilo rozšířit působnost Občanského sdružení Baobab do Středočeského kraje, 
konkrétně do regionu Kladenska.
 V současnosti má tedy O.s.Baobab dvě pobočky – pobočku Praha a pobočku Kladno. 





 Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové Občanského sdružení 
Baobab. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení. V roce 2011měla Valná hromada 
22 členů.
 Rada sdružení je orgánem sdružení a její členové jsou voleni Valnou hromadou.Členové: PhDr.Jan 
Holejšovský (předseda sdružení), Mgr. Radka Votavová, Mgr. Zuzana Skřičková.
 Revizor dohlíží na hospodaření sdružení – člen: Mgr. Klára Trávníčková.
 
 Výkonný ředitel jedná a zavazuje se jménem sdružení, je statutárním zástupcem. Tuto funkci vykonával 
do srpna 2011 Josef Wenzl a od srpna 2011 byla do této funkce jmenována Tereza Donátová.

Přímá práce s klienty
 
Služba Ateliér: Barbora Szmeková
 
Služba Case management: Libor Koželuh, Dis.
 
Služba Podpora nezávislého bydlení: Bc.Kateřina Macků, Libor 
Koželuh, Dis., Mgr.Monika Novotná
 
Služba Student: PhDr.Veronika Tesařová, Mgr.Petra Bartovská
 
Volnočasové aktivity: Petr Leitermann, Petra Šedivá, Kristýna 
Maková, Jan Ševčík, Eliška Šimanová, Eva Bosáková, Anna 
Blabolová
 
Vzdělávací kurzy: Milena Šalomounová, Petra Šedivá, Anna 
Blabolová, Kristýna Maková, Petr Leitermann, Eliška Šimano-
vá,Eva Bosáková, Jan Ševčík
 
Kurz zdravého životního stylu: Milena Šalomounová
 
Pobyty: Milena Šalomounová, Petra Bartovská, Petra Šedivá, 
Barbora Szmeková, Monika Novotná, Petra Bartovská, Viola 
alias Víla - vodácká instuktorka  z Pohody( půjčovna lodí )
 

Vedení pobočky

Vedoucí pobočky řídí pobočku po odborné a metodické 
stránce. V roce 2011 byla na této pozici Mgr.Petra Šedivá.

Ekonom řídí finanční a provozní toky v organizaci. Do srpna roku 
2011byl na této funci Josef Wenzl, od srpna 2011 byla na této 
funkci Tereza Donátová.

Asistentka pobočky zajišťuje administrativní záležitosti. Tuto 
pozici vykonávala Milena Šalomounová.
 



Přímá práce s klienty
 
PC kurzy: Dana Dalibová- Doubrabová
 
Job club: Kristina Kánská
 
Poradna: Dana Dalibová- Doubravová, Kristina Kánská
 
Trénink pracovních dovedností:, Dana Dalibová- Doubravová 
Kristina Kánská, Slávka Škvareková
 
Individuální poradna podporovaného zaměstnávání:, Dana 
Dalibová- Doubravová Kristina Kánská
 

Vedení pobočky

Vedoucí pobočky řídí pobočku po odborné a metodické stránce. 
V roce 2011 byla na této funkci Mgr. Slávka Škvareková.

Ekonom řídí finanční a provozní toky v organizaci. Do září 2011 
byl na tomto postu Josef Wenzl , od října 2011 byla na tomto 
postu Tereza Donátová







 

 Pražská pobočka Občanského sdružení Baobab existuje již od roku 1997.
V rámci pobočky byly v roce 2011 nabízeny čtyři registrované sociální služby a čtyři služby 
doplňkové.
 
 Po celou dobu své existence se prostřednictvím nabízených služeb snažíme podpořit 
lidi s duševním onemocněním v tom, aby svůj život žili spokojeně a samostatně s minimálními 
dopady nemoci na jejich běžný život.

Registrované sociální služby

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér)
Case management
Podpora nezávislého bydlení
Student
 
Doplňkové kurzy a aktivity
Volnočasové aktivity
Vzdělávací kurzy
Kurz zdravého životního stylu
Rekondiční pobyty



 Služba Aktivizace a rozvoj sociální dovedností (Arteterapeutický Ateliér) nabízí lidem se zkušeností 
s duševní nemocí sociálně terapeutický program již čtrnáctým rokem.
 
 Posláním služby sociální rehabilitace Ateliér, která je realizována O.s.Baobab v Praze, je podpořit lidi 
s duševním onemocněním, aby svůj život a především volný čas naplňovali běžnými činnostmi ve společnosti 
druhých lidí.

  Hlavním cílem služby Ateliér je lidi s duševním onemocněním aktivizovat a rozvíjet jejich sociální 
a komunikační dovednosti.
 
 Skupinový program byl v roce 2011 nabízen třikrát týdně odpoledne ve dnech pondělí, úterý, středa. 
Skupinový program byl naplněn výtvarnou a rukodělnou činností, společnými výlety a návštěvami kulturních 
akcí.
 
 Díla klientů Ateliéru byla několikrát v roce vystavena v Café na půli cesty . Díla a výrobky klientů jsou 
prezentována i na dalších místech jako je např. galerie O.s.Borůvka, trhy chráněných dílen apod. V roce 2011 
bylo takto realizováno 18 akcí.
 
 K naplnění hlavního cíle Ateliéru slouží i společný pětidenní pobyt klientů, který se konal v létě 
roku 2011.

AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 
(ARTETERAPEUTICKÝ ATELIÉR)

Statistika služby Ateliér v roce 2011

Počet klientů 58
Počet účastí na skupinách 1049
Počet individuálních konzultací 49
Počet prezentací děl klientů 5



 Posláním služby sociální rehabilitace Case management, která je poskytována O.s. Baobab, je 
zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspoko-
jování individuálních potřeb v oblasti bydlení, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.

 Hlavním cílem služby je, aby člověk s duševním onemocněním mohl žít samostatný a spokojený život 
mimo „zdi“ léčebny a s co možná nejmenšími dopady nemoci na jeho běžný život. Služba je poskytována
formou individuálních setkání, na kterých pracovník společně s klientem hledají optimální řešení problem-
atické situace.
 Case manager spolupracuje s klienty, kteří žijí ve vlastní domácnosti, ale i s těmi, kteří jsou v léčebně 
a chystají se ji opustit, popř. jsou v léčebně již tak dlouhou dobu, že by odchod z léčebny bez profesionální 
podpory v podstatě nebyl možný.
 S klienty, kteří žijí mimo léčebnu, spolupracuje nejčastěji case manager na hledání uspokojivého 
bydlení, řešení finanční situace, navazování sociálních vztahů a podporu stabilizace zdravotního stavu. 
U klientů, kteří jsou v  léčebně, se spolupráce zaměřuje především na jejich aktivizaci a hledání možností, 
které by umožnily a usnadnily jejich odchod ze zdravotnického zařízení.
 
 Důležitou úlohou služby Case management je koordinovat péči o klienty, kteří pro svůj samostatný 
život potřebují péči zdravotní, sociální, popř. rehabilitační.

Služba je klientům poskytována ve dvou formách:
•	 Krátkodobá	podpora	–	je	určena	lidem,	kteří	mají	konkrétní,	často	jediný,	problém	a	pro	jeho	řešení	
potřebují nejčastěji poskytnutí informací či menší pomoc ze strany pracovníka.
•	 Dlouhodobá	podpora	–	je	určena	lidem,	jejichž	problémy	jsou	komplikované	a	dlouhodobějšího	rázu	
a při jejich řešení je zapotřebí často zapojení více odborníků.

 Službu Case management se podařilo v roce 2011 udržet a zachovat pro klienty v plném rozsahu 
a to i přes dlouhodobou nemoc jediného klíčového pracovníka a to díky podpoře a zástupnosti pracovníků 
ze služby Podpora nezávislého bydlení a koordinátora služeb.

Statistika služby Case management v roce 2011

Počet klientů – krátkodobá podpora 21
Počet intervencí – krátkodobá podpora 47
Počet klientů – dlouhodobá podpora 15
Počet intervencí – dlouhodobá podpora 165



 Podpora nezávislého bydlení (PNB) je časově omezená pobytová služba, která je poskytována 
ve cvičných bytech na Praze 4 a Praze 6. Klient může pobytovou službu využívat max.18 měsíců.
 
 Posláním služby sociální rehabilitace Podpora nezávislého bydlení, která je realizována O.s.Baobab, je 
lidem s duševním onemocněním zajistit podporu a prostor na rozvoj potřebných dovedností k samostatnému 
životu.
 
 Hlavním cílem služby PNB je podpořit klienta v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou 
potřebné pro zvládání péče o sebe, vlastní domácnost a běžný život.
 
 Služba PNB byla poskytována nepřetržitě v průběhu celého roku 2011.Během poskytování služby 
dostávají klienti podporu ze strany terapeutů, s kterými se scházejí na pravidelných schůzkách. Na těchto 
schůzkách společně klient a terapeut hledá cestu k maximální míře samostatnosti po opuštění služby.
 
 Ve službě Podpora nezávislého bydlení klient hradí náklady za nájemné a náklady potřebné k úhradě 
běžných plateb spojených se samostatným užíváním bytu. Tato cena se liší dle rozlohy bytu. Služby 
terapeuta jsou poskytovány zdarma.
 
 V roce 2011 bylo poskytování služby ukončeno u 13 klientů. Z tohoto počtu klientů začalo 57% žít 
zcela samostatně ve vlastních bytech či podnájmech. Jeden klient byl v průběhu služby dlouhodobě 
hospitalizování v psychiatrické léčebně, dva klienti se vrátili zpět ke svým rodičům (došlo u nich k navýšení 
dovedností v péči o domácnost), další sociální pobytovou službu po ukončení naší služby začali využívat 
tři klienti.
 
 Během uplynulého roku došlo s koncem listopadu ke snížení kapacity služby o 3 místa (přišli jsme o 
jeden byt) – tím došlo k pozdržení příjmu nových klientů, dále se to projevilo v obložnosti. Do Nového roku 
nastupujeme s kapacitou 13 míst (3 místa na Praze 6, 10 míst na Praze 4).

Statistika služby PNB v roce 2011

Počet klientů 23
Počet intervencí 563



 Služba sociální rehabilitace Student je poskytována O.s.Baobab. Jejím posláním je zvyšování 
kompetencí lidí s duševním onemocněním v oblasti vzdělávání prostřednictvím individuální a skupinové 
podpory. Klienti využívající službu Student mají nejčastěji zájem o podporu při rozhodování se ohledně studia, 
výběr vhodného vzdělávacího programu, zahájení studia, udržení se v něm, návrat po jeho přerušení jeho 
ukončení.
 Cílem služby je klientův posun směrem k jeho větší samostatnosti a spokojenosti v oblasti studia nebo 
v oblasti s ním spjaté.
 Služba Student nabízí lidem s duševním onemocněním individuální podporu formou spolupráce 
s patronem, skupinové kurzy, poradnu studijní referentky a neformální setkávání jedenkrát měsíčně 
s ostatními klienty služby. 
 Každý klient si může zvolit takovou formu podpory, která nejlépe odpovídá jeho potřebám. 
Patronství nejčastěji využívají lidé, kteří se chtějí rozhodnout o svém dalším studiu, potřebují najít vlastní limity, 
ale především schopnosti a dovednosti, které jim pomohou začít či dokončit studium.
 Kurzy jsou často vyhledávány lidmi, kteří potřebují nácvik a trénink sociálních a studijních dovedností, 
kognitivních funkcí nebo se naučit pracovat se stresem, který je součástí každého studia.
 Vedle těchto aktivit pořádají pracovníci služby ve spolupráci s lidmi s duševním onemocněním besedy 
na středních školách. Tyto besedy si kladou za cíl především šířit osvětu o duševní nemoci a napomoci 
destigmatizaci lidí s tímto onemocněním.

Harmonogram aktivit v roce 2011:
Patronství - celoročně
Poradna studijní referentky - celoročně 1 hodina / 1x měsíčně
Měsíční kurzy 1.3.-29.3., 15.8. – 26.8., 6.10. – 27.10.
Přípravný kurz 11.4.- 6.5.
Besedy na SŠ - leden-duben 2011
Setkání Student - celoročně každý poslední čtvrtek v měsíci (mimo období letních prázdnin a měsíce 
prosinec)

Statistika služby Student v roce 2011

Celkový počet klientů ve službě 35
Patronství – počet klientů / počet intervencí 35 / 216
Poradna studijní referentky – počet klientů 3
Kurzy – počet klientů 23
Besedy na SŠ – počet besed 3



 Občanské sdružení Baobab nabízí lidem s duševním onemocněním pravidelné pohybové aktivity již 
čtrnáctým rokem.

 Cílem těchto aktivit je, aby lidé s duševní nemocí měli možnost trávit svůj volný čas aktivně a především 
aby tak zvyšovali svou fyzickou a duševní kondici.

 Volnočasové aktivity jsou klienty hojně využívány a jsou často první vstupní branou pro seznámení se 
sociálními službami, které mohou klientům pomoci v jejich dalším rozvoji.
 
Harmonogram jednotlivých aktivit v roce 2011:
V roce 2011byly nabízeny tyto pohybové aktivity:
Florbal - 01.-06.2011; 09.-12. 2011
Jóga - 01.–06. 2011; 09. – 12. 2011
Tai-chi - 02.-03.2011
Turistický klub Traveller -01.-12.2011
Pel mel - 07.-08.2011
Zumba - 09.-12.2011

Statistika volnočasových aktivit v roce 2011

Florbal Cvičení s 
hudbou

Jóga Tai-chi Traveller Zumba Pel mel

počet klientů za rok 
2011

22 21 32 8 41 22 6

počet účastí 295 49 191 20 193 32 6



 Základním cílem Kurzu je podpořit lidi s duševním onemocněním při snižování nadváhy a zařazení 
nových zdravých návyků do každodenního života.

 Kurz je koncipován jako tříměsíční skupinové setkávání, které je děleno na dvě části. V první části 
každého setkání získávají účastníci kurzu nové informace, mapují svůj životní styl, hledají možnosti změny 
životního stylu a jeho ozdravení atd. Druhá část setkání je zaměřena na pohyb, kdy se účastníci aktivně 
seznamují s různými formami cvičení.

 V roce 2011 byly realizovány dva kurzy zdravého životního stylu.
Oba kurzy byly účastníky hodnoceny velmi kladně a přínosně. U 43% klientů došlo již v průběhu kurzu 
ke snížení váhy, ostatní získali nové informace a podařilo se zvýšit jejich motivaci pro zařazování zdravých 
návyků do běžného života.

Harmonogram kurzu v roce 2011
V roce 2010 proběhly dva kurzy zdravého životního stylu
1. kurz 15.3. 2011 do 7.6. 2011
2. kurz 4.10. do 20.12. 2011

Statistika kurzu zdravého životního stylu v roce 2011

Celkový počet klientů kurzů 13
Celkový počet účastní na kurzech 138



 Rekondiční a rehabilitační pobyty jsou již nedílnou součástí nabídky Občanského sdružení Baobab 
pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

 V roce 2011 nabídlo O.s.Baobab čtyři rekondiční pobyty, při kterých skupina lidí vyjíždí mimo Prahu. 
Každý pobyt má svůj specifický program, který má napomáhat zlepšení fyzické kondice, psychického zdraví, 
ale i zvýšení dovedností, které vedou k větší samostatnosti v běžném životě.
 
 
Harmonogram pobytů v roce 2011
V roce 2010 proběhly tyto pobyty:
Turistický pobyt s Ateliérem a zdr.živ.stylem Hostinné 18.5. – 22.5.2011
Vodácký pobyt řeka Sázava20.6. - 24.6.2011
Pobyt s Ateliérem  Bolevec u Plzně 1.8.-5.8.2011
Turistický pobyt se zdr.živ.stylem Sloup v Čechách  6.11-10.11.2011

Statistika rekondičních pobytů v roce 2011

Turistický pobyt s Ateliérem a zdravým životním stylem 11
Vodácký pobyt 6
Pobyt s Ateliérem 9
Turistický pobyt se zdravým životním stylem 10







 Pobočka O.s.Baobab v Kladně vznikla 25.1.2010 díky podpoře Evropského sociálního 
fondu z Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ s názvem „Podporované 
zaměstnávání lidí s duševním onemocněním“.
 
 Kladenská pobočka sdružení se profiluje na podporu klientů s duševním onemocněním 
v procesu přípravy, hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce.
 
 V rámci pobočky jsou nabízeny různé aktivity, které mají umožnit lidem s duševním 
onemocněním zvýšit svou šanci na získání zaměstnání na otevřeném pracovním trhu.
 

Nabízené aktivity

PC kurzy
Trénink pracovních dovedností
Job club
Poradna
Individuální poradenství podporovaného zaměstnávání
 



PC kurz

 Počítačový kurz je zaměřen na získání základních dovedností práce s PC, s textovými dokumenty MS 
Word a MS Excel a prací s internetem a mailem. Kurz vede k posílení dané dovednosti a tím zvýšení šance 
uspět při hledání práce.
 Celkem v roce 2011 proběhl 1 kurz pro mírně pokročilé a 4 kurzy pro začátečníky v celkové délce 
10 lekcí. Kurzu se zúčastnilo celkem 17 klientů.
 
Trénink pracovních dovedností

Cíle tréninku:
•	mapování	a	rozvíjení	pracovních	dovedností
•	ověření	vlastní	míry	připravenosti	na	práci	v běžném	pracovním	prostředí
•	spolupráci	při	hledání,	získání	a	udržení	si	pracovního	uplatnění

•	získání	praktických	dovedností	a	teoretických	znalostí	potřebných	ke zvýšení	možností	pro	uplatnění	se	
na pracovním trhu

 Trénink probíhal ve skupině 3-8 klientů, 2x týdně v délce 4 hodin. Paralelně se s klienty pracovalo 
formou individuální práce na cílech v pracovní oblasti a na hledání navazujícího pracovního uplatnění.
 
Job Club

 Cílem kurzu je získat praktické dovednosti a teoretické znalosti potřebné k zvýšení možností pro 
uplatnění se na pracovním trhu.
 V roce 2011 proběhly  2 běhy kurzu, v délce 10 lekcí. Běhu se zúčastnilo 12 klientů.
 

Poradna

 Poradna poskytuje informace a poradenství:
•	sociálně	právní
• informace	o	aktuální	nabídce	sociálních	a	zdravotních	služeb
• informace	o	duševním	onemocnění
• kontakty	na	odborníky	nebo	organizace	zabývající	se	danou	problematikou

 



Individuální poradenství podporovaného zaměstnávání

•	klient	si	spolu	s	terapeutem	ujasňuje	své	představy	o	pracovním	uplatnění	a	o	vlastních	možnostech	tyto	
představy naplnit
•	terapeut	doprovází	klienta	při	naplňování	jeho	cílů	(podává	potřebné	informace,	podporuje	klienta
v překonávání překážek, nabízí vhodné tréninkové aktivity apod.)

 V roce 2011 individuálního poradenství využilo 15 klientů.





 Na vzdělávání pracovníků je v O.s.Baobab kladen velký důraz. Průběžné rozšiřování odborných
a profesních znalostí a dovedností považujeme za jeden ze základních předpokladů pro kvalitní poskytování 
služeb pro naše klienty.
 
 V roce 2011 byli pracovníci O.s.Baobab pod pravidelnou supervizí, která se konala 9x za rok. Super-
vize byla po celý rok poskytována Bc.Jakubem Kabíčkem. Společná intervizí setkání pracovníků probíhala 
taktéž 9x za rok.
 
 Na podzim 2011 se konalo společné dvoudenní vzdělávání pracovníků O.s.Baobab 26.10.2011 
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duš.onemocněním - 8 hodin, akreditováno MPSV, 
Sociální agentura; 27.10.2011 Spolupráce s rodinnými příslušníky uživatele v kontextu sociální služby, 
8 hodin, akreditováno MPSV, Sociální agentura Celkem se tohoto vzdělávání účastnilo 10 pracovníků.

 Pracovníci jsou v průběhu celého roku podporováni při účasti na odborných seminářích 
a přednáškách.

 Po celý rok rovněž pracovníci navštěvovali jiné organizace a účastnili se odborných stážích např. 
v Boně o.p.s., Fokusu Praha.



 Náklady Název  
501 Spotřeba materiálu 338,087.63
502 Spotřeba energie 349,790.45
511 Opravy a udržování 20,655.00
512 Cestovné 29,996.00
518 Ostatní služby 1,030,702.27
521 Mzdové náklady 2,969,317.00
524 Sociální a zdravotní pojištění 924,930.00
527 Zákonné sociální náklady 12,345.00
542 Ostatní pokuty a penále 3,943.00
549 Jiné ostatní náklady 30,964.50

 Celkem (Náklady)  5,710,730.85
   
 Výnosy Název  

602 Tržby z prodeje služeb 574,112.00
644 Úroky 224.91
682 Přijaté příspěvky (dary) 67,000.00
691 Provozní dotace 5,129,981.82

 Celkem (Výnosy)  5,771,318.73
   
 Celkem ZISK (-ztráta) 60,587.88



 Aktiva  Název  Počáteční stav  Konečný stav
211 Pokladna 4732 77622
221 Účty v bankách 476646.36 438580.82
314 Poskytnuté provozní 

zálohy 
377535 397857

315 Ostatní pohledávky 14418.8 26766.8
378 Jiné pohledávky 0 7325.3
381 Náklady příštích období 2705 1522

 Celkem (Aktiva) 876037.16 949673.92
    
 Pasiva   

321 Dodavatelé -1119 -4263.4
331 Zaměstnanci 0 13144
342 Ostatní prímé dane 0 30
383 Výdaje příštích období 368568 377233
384 Výnosy příštích období 5645.72 0
901 Vlastní jmění 35915 35915
931 Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení
0 0

932 Nerozdělený zisk, neuhr. 
ztráta min. let

361769.39 467027.44

963 Účet výsledku hosp-
odaření

105258.05 60587.88

 Celkem (Pasiva) 876037.16 949673.92
    
 Aktiva 876037.16 949,673.92
 Pasiva 876037.16 949,673.92
 Rozdíl 0 0





 V poslední řadě bychom velice rádi poděkovali našim donátorům, bez kterých by se 
naše práce nemohla uskutečnit.

Podporují nás:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy- sociální odbor 

Magistrát hlavního města Prahy- zdravotní odbor 

Magistrát hlavního města Prahy- odbor kultury Ministerstvo kultury ČR

Městská část Praha 4
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