CENTRUM SLUŽEB POSTIŽENÝM ZLÍN
obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013
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Úvod
Výroční zpráva Centra služeb postiženým Zlín, o.p.s. umožňuje orgánům státní
správy, místní samosprávy a široké veřejnosti seznámit se s činností společnosti v
roce 2013.
Společnost Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s. v roce 2013 ve své činnosti
pokračovala v realizaci projektů nastavených a přesahujících z roku 2012.
V oblasti sociálních služeb organizace počátkem roku 2013 zahájila realizaci
veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Na realizaci zakázky se podílí Horizont
Zlín, Horizont Kroměříž a Ergo Uherské Hradiště. Zakázka má svým trváním přesah
do konce roku 2014 a je spolufinancována Evropským sociálním fondem a
rozpočtem České republiky.
V oblasti doplňkové činnosti jsme plnili úkoly v legislativních podmínkách
dané novelou zákona o zaměstnanosti. Kooperace v nové výrobě probíhala
především se společností POKART, kde tyto vztahy přesáhly i do další spolupráce.
Díky tomu našli v rámci pracovní rehabilitace své uplatnění i klienti sociálních služeb
organizace. V oblasti tzv. historické výroby svíček, keramiky a glycerínového mýdla
jsme se soustředili především na zvýšení prodeje uvedeného sortimentu.
V souvislosti s racionalizací výroby byla převedena výroba glycerínového mýdla
do Uherského Hradiště. Tím se organizaci podařilo zabránit propouštění v Ergu
Uherské hradiště z důvodu ukončení spolupráce s firmou SCA. Převedením výroby
mýdla se v Ergo Kroměříž vytvořil prostor pro rozvíjení programu kompletace obalů
z kartonáže a k navýšení počtu pracovních míst.
Zakázky a služby realizované v rámci digitalizace dat zůstaly i v roce 2013
nezanedbatelným přínosem do rozpočtu organizace. Přesto pokles zakázek a
potažmo i příjmu z této činnosti pokračoval.
Mezi neméně důležité aktivity v organizaci patří akce, které slouží k prezentaci
činnosti směrem k veřejnosti. Tradičně k nim patří v jarních a podzimních měsících
Dny otevřených dveří. V jejich průběhu si mohou návštěvníci prohlédnout prostory
jednotlivých zařízení, seznámit se s činností sociálních služeb a s výrobky či
službami, které nabízíme v chráněných dílnách.
V uplynulém roce proběhl za velkého zájmu veřejnosti již V. ročník open air
setkání s názvem Fesťáček 2013. Cílem akce je vzájemné setkávání intaktní
veřejnosti s občany s handicapem. Při přípravě této společenské akce klademe důraz
zejména na to, aby se do samotného průběhu aktivně zapojilo co nejvíce klientů
sociálních služeb a zaměstnanců chráněných dílen organizace.
Na základě dosažených výsledků můžeme konstatovat, že se nám úkoly a cíle,
které jsme si pro rok 2013 stanovili, podařilo i přes nepříznivé vnější vlivy splnit.
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Charakter a vnitřní členění organizace
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost je nestátní
nezisková organizace. Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb
osobám se zdravotním postižením.
V zařízeních Horizont Zlín a Horizont Kroměříž jsou poskytované služby určeny
občanům s duševním onemocněním. Občanům s mentálním postižením organizace
poskytuje služby v zařízeních Centrum sociálních služeb Ergo Zlín a Ergo Uherské
Hradiště.
Doplňkovou činností organizace je provozování chráněných dílen
zaměstnávajících občany se zdravotním znevýhodněním, a to v chráněných dílnách
Ergo Zlín, Ergo Uherské Hradiště, Ergo Kroměříž a Ardien.
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s. zaměstnávala v roce 2013 v
chráněných dílnách a pracovištích více jak 50 % procent lidí se zdravotním
postižením. Tím splnila podmínky pro poskytnutí náhradního plnění dle zákona
435/2004 o zaměstnanosti.
Vnitřní útvary:
Středisko sociálních služeb:
1. Horizont Kroměříž
2. Horizont Zlín
3. Centrum sociálních služeb Ergo Zlín
4. Ergo Uherské Hradiště
Středisko chráněných dílen:
1. Chráněná dílna Ergo Zlín
2. Chráněná dílna Ergo Uherské Hradiště
3. Chráněná dílna ARDIEN Digital Otrokovice
4. Chráněná dílna Ergo Kroměříž
Středisko provozně hospodářské:
1. Finanční hospodaření a obchodu
2. Správa budov a provozu

I.

Středisko sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým občanům je hlavní
činností organizace. Cíle námi poskytovaných sociálních služeb vychází z potřeb a
přání samotných uživatelů a charakteru sociální služby pro danou cílovou skupinu.
Organizace eviduje zvyšující se zájem o nabízené služby jak v zařízeních pro občany
s duševním onemocněním, tak i s mentálním postižením.
Mezi hlavní úkoly roku 2013 řadíme zapojení do veřejné zakázky „Prevencí
proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. Jako dodavatelé služby jsme uspěli ve
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všech třech částech zakázky (pro Horizont Kroměříž, Ergo Uherské Hradiště a
Horizont Zlín), čímž je zajištěno financování těchto zařízení na rok 2013 a 2014.
Centrum sociálních služeb Ergo Zlín
Datum založení: květen 1996
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
Zařízení poskytuje sociální službu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným
postižením.
Službu využilo 31 klientů.

Horizont Zlín
Datum založení: duben 2002
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
Zařízení poskytuje sociální službu sociální rehabilitaci osobám s duševním
onemocněním.
Službu využilo 62 klientů.
Ergo Uherské Hradiště
Datum založení: červen 2002
Adresa: Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště
Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci dospělým osobám s mentálním postižením.
Službu využilo 27 klientů.
Horizont Kroměříž
Datum založení: říjen 2009
Adresa: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž
Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním
Službu využilo v průběhu roku 71klientů.

II.

Středisko chráněných dílen

Cílem provozování chráněných dílen je umožnit občanům se zdravotním
postižením pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému
zaměstnání.
V činnosti chráněných dílen jsme pozornost v roce 2013 zaměřili na:
- zvyšování efektivity provozu dílen
- udržení stávajících a hledání nových odběratelů
- zvýšení samostatnosti a odpovědnosti pracovníků za kvalitu odvedené práce
- hledání nových pracovních příležitostí
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Chráněná dílna Ergo Zlín
Datum založení: květen 1996
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
V chráněné dílně vyrábíme dekorativní svíčky a litou keramiku, šití dekoračních a
užitkových výrobků.
V dílně pracuje 30 osob se zdravotním postižením.
Nový provoz šicí dílny, byl v polovině roku přesunut z pronajatého objektu na Zálešné
IX/1273 do objektu Zvláštní a Praktické školy na Mostní ulici, která se nachází
nedaleko sídla organizace.

Chráněná dílna Ergo Uherské Hradiště
Datum založení: červen 2002
Adresa: Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště
V chráněné dílně vyrábíme dekorativní i lité svíčky a drobné proutěné produkty.
Z Kroměříže sem byla přesunuta výroba glycerínového mýdla. Dále zajišťujeme
služby pro dodavatele a subdodavatele z oblasti kompletace hraček a obalů z
kartonu.
V dílně pracuje 29 osob se zdravotním postižením.
Chráněná dílna Ergo Kroměříž
Datum založení: duben 2006
Adresa: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž
V chráněné dílně zajišťujeme služby pro dodavatele a subdodavatele z oblasti
kompletace obalů z kartonu.
V dílně pracuje 43 osob se zdravotním postižením.
Chráněné pracoviště Ardien Digital
Datum založení: říjen 1994
Adresa: nám. 3. května 765 02 Otrokovice
Chráněné pracoviště zajišťuje digitalizaci dat.
Chráněné pracoviště zaměstnává 6 osob se zdravotním postižením.

III.

Středisko provozně hospodářské

Středisko zajišťuje ekonomický a provozně hospodářský chod organizace
včetně obchodování a správy budov. Padesát procent zaměstnanců střediska jsou
rovněž pracovníci se zdravotním postižením.
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VI. Statutární orgány společnosti
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost byla zapsána 16. 5.
1996 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v
Brně, oddíl O, vložka č. 6. IČO: 25300083
Začátkem roku 2013 ukončili své dlouholeté členství ve správní radě pan. Ing. Josef
Hořanský a ing. Irena Štěrbová.
Za jejich nezištnou práci jim děkujeme.
Správní rada v roce 2013 pracovala ve složení:
Bc. Iveta Šůstková, předsedkyně správní rady,
PaedDr. Věra Dernie, člen správní rady,
Ing. Svatava Křivinková, člen správní rady,
Ing. Eva Ludvíčková, člen správní rady,
Bc. Ladislava Cyroňová, člen správní rady
Tomáš Gregor, člen správní rady
Dozorčí rada v roce 2013 pracovala ve složení:
Mgr. Jaroslav Sztefek, předseda dozorčí rady
Mgr. Martin Vlček, člen dozorčí rady
Jarmila Sítníková, člen dozorčí rady,
Ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
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V ROCE 2013 NÁS PODPOŘILI
Orgány státní správy a samosprávy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Město Kroměříž
Město Otrokovice
Město Uherské Hradiště
Město Uherský Ostroh
Město Vizovice
Obecní úřad Bílovice
Obecní úřad Velehrad
Obecní úřad Boršice u Blatnice
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Obecní úřad Dolní Němčí
Statutární město Zlín
Úřad práce ve Zlíně
Úřad práce v Uherském Hradišti
Úřad práce v Kroměříži
Právnické a fyzické osoby:
Aion CS, s.r.o.
Atos IT Solutions and Service, s.r.o.
Barum Continental, s.r.o.
Beton Brož, s.r.o.
Bramborové lupínky JANA, Zlín
Greiner packaging spol. s.r.o., Slušovice
Jurečková Radka, Mgr.
Hanák Stanislav, Ing.
Křivinková Svatava, Ing.
Kvasar, spol. s r.o.
MACROFLEX, spol. s r.o.
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo
Pištěk Stanislav
Pivovar Černá Hora, a.s.
Pomax ZL, s.r.o.
Radio Zlín, spol. s r.o.
Restaurace u Baďurů
Samari, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky
Suchánek Vojtěch
Suchánková Iveta
Švehláková Eliška
T.A.S. Praha, s.r.o.
Děkujeme
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013
zpracovaná podle § 29 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

a) Informace o účetní jednotce
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.
Mostní 4058, 760 01 Zlín
IČ: 25300083
Organizace má své hlavní sídlo na výše uvedené adrese v objektu, který získala do bezplatné
výpůjčky od Statutárního města Zlína.
Hlavním posláním organizace je v souladu se zakládací listinou poskytování sociálních
služeb občanům s mentálním postižením a duševním onemocněním, kteří se ocitli v tíživé
sociální situaci.
V rámci hospodářské činnosti organizace provozuje chráněné dílny a pracoviště pro občany se
zdravotním znevýhodněním.
Výrobní náplní je výroba dárkových a upomínkových předmětů (svíčky, keramika, mýdlo,
kompletace krabiček a textilní výrobky), kartonáž, digitalizace dat, grafické práce na PC a obchodní
činnost. Výnosy hospodářské činnosti slouží k rozvoji činnosti hlavní.
Organizace se člení na tyto organizační složky:
Útvar řízení
1.

Středisko sociálních služeb
*HORIZONT Zlín (poskytuje sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním)
*Horizont Kroměříž (poskytuje sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním)
* Centrum sociálních služeb ERGO Zlín (poskytuje centrum denních služeb pro osoby
s mentálním postižením)
* ERGO Uherské Hradiště (poskytuje sociální rehabilitaci osobám s mentálním postižením)

2.

Středisko chráněných dílen
* Chráněná dílna ERGO Zlín
* Chráněná dílna ERGO Uherské Hradiště
* Chráněná dílna ARDIEN Digital Otrokovice
* Chráněná dílna ERGO Kroměříž
* Chráněné pracoviště ekonomicko hospodářského zabezpečení Zlín

Žádná z uvedených organizačních složek nemá vlastní právní subjektivitu.

b.

Statutárním orgánem je ředitel organizace Ing. Mgr. Milan Antoš.
Předsedou správní rady Bc. Iveta Šůstková, předsedou dozorčí rady Mgr. Jaroslav
Sztefek.
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c.

Zakladatelem o.p.s. je občanské sdružení "Handicap(?)" Zlín. Zakladatel nevložil do
společnosti žádné jmění.

d.
Účetní období, které je předmětem této přílohy, je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Organizace účtuje v systému podvojného účetnictví. Účetní záznamy jsou
zpracovávány účetním programem EKONOM, ELISOFT s.r.o. Zlín. Prvotní doklady
jsou zakládány podle druhu účetní operace, archivovány jsou v souladu se zákonem
o účetnictví v prostorách společnosti. Data účetního programu jsou zálohována na
magnetických mediích.
Náklady a výnosy hlavní a hospodářské činnosti jsou účtovány samostatně. HIM je
účtován v pořizovacích cenách, odepisován je rovnoměrně. DHIM do hodnoty 40 000,Kč je účtován v pořizovacích cenách přímo do spotřeby na účet 501, je evidován v
operativní evidenci. Vyřazení DHIM schvaluje v rámci inventury dozorčí rada společnosti.
Při účtování materiálu a výrobků je uplatňována účetní varianta B, materiál je účtován
přímo do spotřeby v nákupních cenách. Dovážený materiál je přepočítáván v kurzu
devizy střed, platném v den vystavení faktury. Výrobky jsou vedeny ve skladových cenách
na základě kalkulací výrobků v operativní evidenci. Inventarizace materiálu a výrobků byla
provedena k 31. 12. 2013.
e.

Organizace nemá ke dni účetní závěrky žádné splatné nedoplatky pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního
pojištění a evidované daňové nedoplatky.

f.

Organizace nevlastní majetkové cenné papíry, akcie, dluhopisy, nebo podílové listy.

g.

Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a nepobírají žádné
odměny ani funkční požitky.

h.

Přehled nákladů (v tis. Kč.)

Druh nákladu

Částka

Materiálové náklady

2100

Spotřeba energií

1174

Nákup zboží

52295

Opravy a udržování

84

Cestovné

72

Náklady na reprezentaci

4

Služby

4497

Osobní náklady

19007
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Ostatní sociální náklady

190

Ostatní daně, poplatky, pokuty a penále

6

Ostatní provozní náklady, odpis pohledávky (daňový)

214

Účetní odpisy majetku

196

Tvorba zákonných položek, kurzové ztráty a škody
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Celkem náklady

i.

Přehled výnosů (v tis. Kč)
Druh výnosů

j.

Částka

Tržby za výrobky

962

Tržby za služby

1786

Tržby za zboží

55878

Změna stavu výrobků

104

Úroky a ostatní výnosy

80

Sponzorské dary

227

Dotace

22275

Celkem výnosy

81312

Průměrný přepočtený stav pracovníků:
k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

88,25

101,79

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

Materiál na skladě

259298

218383

Hotové výrobky

107193

204146

Celkem:

k.

79849

Skladové zásoby (v Kč)
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l.

m.

Pohledávky a závazky (v tis. Kč)

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

Pohledávky z obchodního styku

7252

6983

Závazky z obchodního styku

8245

9473

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

3687

4951

Stav fondů o.p.s. (v tis. Kč)

Fondy

n.

Přehled přijatých dotací (v Kč).
Zdroj

o.

p.

Částka

ESF

9117016

ESF - subdodávka

2926774

Město Zlín - Sociální fond

580000

Město Zlín – Fond zdraví + KF

16000

Město Kroměříž

40000

Město Uh.Hradiště – FSP

150000

Úřad práce – dotace - provozní

2579209

Úřad práce – dotace – mzdové náklady

5824008

KU Zlín (MPSV)

1042000

Celkem dotace

22275007

Hospodářský výsledek roku 2013 bude v plné výši převeden na účet 932 - neuhrazený zisk a
ztráta z minulých let dle platné legislativy.
Dne 30. 5. 2012 byla zahájena veřejná sbírka za účelem shromažďování finančních
prostředků na podporu pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním Horizont Zlín.
Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal Odbor právní a Krajský živnostenský úřad. Sbírka
se bude konat ve dnech 30.5.2012-30.1.2015 na území celé ČR. K 31. 12. 2013 zvláštní
bankovní účet nevykázal žádný zůstatek a zapečetěné pokladny dosud nebyly otevřeny.

Ve Zlíně, dne 12. 3. 2014
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